Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
"FUNDACJA DLA ZWIERZĄT ANIMALIA" UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5A 106 61-863 POZNAŃ POZNAŃ
WIELKOPOLSKIE
KRS 0000248335
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w wartości brutto.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej od 3.500 zł zalicza
się bezpośrednio w koszty w dniu przyjęcia ich do użytkowania.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia lub
kosztów ich wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji.
Należności i zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się według wartości nominalnej.
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w ciągu roku obrotowego w
wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego dzień operacji. W dniu kończącym rok obrotowy wartości te przeliczane są
według kursu średniego z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego dla danej waluty przez
NBP.
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej przeliczonej na złote
polskie według kursu zakupu ustalonego dla danej waluty przez bank, zktórego usług korzysta
Fundacja. W dniu kończącym rok obrotowy środki te przelicza się wedłu kursu średniego z
ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego dla danej waluty przez NBP.
Krajowe kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w wartości nominalnej, z tym, że na koniec
roku obrotowego w kwocie wymagającej zapłaty.Kredyty i pożyczki w walutach obcych ustala
się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie wedłu kursu zakupu ustalonego dla
danej waluty przez bank, z którego usług korzysta Fundacja, a na koniec roku obrotowego - po
średnim kursie z ostatniego dnia roku obrotowego Ustalonego Przez NBP

Ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy Fundacji:
Przychody - 324.501,39 zł
Koszty - 326.837,34 zł
Strata - -2.335,95 zł

Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Druk: NIW-CRSO

Na podstawie Uchwały Rady Fundacji zastosowano uproszczenia zasad rachunkowości
wynikające z art.46 ust.5 pkt.4; art.47 ust.4 pkt.4; art.48 ust.5; art. 48a ust.4 i art. 49 ust.4
Ustawy o rachunkowości

Data sporządzenia: 2020-03-31
Data zatwierdzenia: 2020-03-31
Tomasz Nowak

Anna Poniedziałek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

