Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Siedziba:

Marsz. Józefa Piłsudzkiego 9/, 42-700 Lubliniec

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 5751719846

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4.

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Aktywa i pasywa - wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób
przewidziany w Ustawie o rachunkowości.
a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednostka przyjęła następujące ustalenia:
-składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w
koszty w momencie ich poniesienia w cenie nabycia,
-składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji. W momencie oddania do używania
ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje
o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; wszystkie środki trwałe amortyzuje się
metodą liniową
b) zapasy materiałów - jednostka ewidencjonuje według cen zakupu;
d) środki pieniężne i kapitały - w wartości nominalnej;
e) należności i zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty;
f) rozliczenia międzyokresowe kosztów, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych do 3500zł
ewidencjonowane są w momencie poniesienia, powyżej 3500zł odpisuje się w koszty danego okresu w
równych ratach.
Ustalenia wyniku finansowego:
Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.
Wynik finansowy za okres objęty sprawozdaniem finansowym obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające
na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
a) przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ujmowane w okresach, których dotyczą;
b) koszty sprzedanych towarów stanowią koszt działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt
własny sprzedaży.
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c) pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej zalicza się przychody i koszty związane pośrednio
związane z działalnością operacyjną jednostki,
d) przychody i koszty finansowe zalicza się do kosztów działalności finansowej.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r o
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U,z 2021r. poz. 217 ze zm).
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną. Jednostka sporządza bilans, rachunek zysków i strat w układzie porównawczym Załącznik nr
6 UoR .
Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz przepływów
pieniężnych.
Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez jednostkę w dającej przewidzieć się przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia
bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które
świadczyłoby o istnieniu zagrożeń dla kontynowania przez jednostkę działalność w najbliższym czasie nie
krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2020 oraz dane porównawcze
za rok 2019.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
Określenie zastosowanych zasad rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U,z 2021r. poz.217 ze zm,).
a) Okresem sprawozdawczym jest miesiąc;
b) Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
c) Księgi rachunkowe prowadzone są w języku i w walucie polskiej przy użyciu komputera; w technice
komputerowej przy użyciu oprogramowania AURA Technologies Sp. z o.o.

6.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nazwa jednostki i adres siedziby
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Jednostkę zawiązano na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie posiada siedzibę w Lublińcu, przy ul. Piłsudskiego 9
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym
Nr rejestracji podatkowej (NIP): 5751719846
Nr rejestracji statystycznej (REGON): 151574043
Organy stowarzyszenia
Jerzy Orszulak
Jolanta Szuba
Jolanta Syguda
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BILANS
Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

3 136,47

4 896,98

3 136,47

4 896,98

3 136,47

4 896,98

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

3 390,86

4 836,98

6 210,58

6 210,58

A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-1 373,60

IV. Zysk (strata) netto

-1 446,12

-1 373,60

-254,39

60,00

-254,39

60,00

3 136,47

4 896,98

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

12 393,70

17 547,10

12 193,70

17 297,10

200,00

250,00

12 459,48

18 905,70

8 148,35

16 267,54

4 311,13

2 638,16

-65,78

-1 358,60

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

-65,78

-1 358,60

I. Pozostałe przychody operacyjne

620,00

5,00

2 000,00

20,00

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)
D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)
G. Koszty ogólnego zarządu

J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe

0,34

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

-1 446,12

-1 373,60

-1 446,12

-1 373,60

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
Orszulak Jerz dnia 2021-03-17
SYGUDA JOLANTA dnia 2021-03-17
Szuba Jolanta dnia 2021-03-17
Henryk Jerzy Swobod dnia 2021.03.30
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
Informacja dodatkowa
20210301121529.pdf
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