
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT" ANTONIÓW 1 41-508 CHORZÓW-MACIEJKOWICE CHORZÓW ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

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 sporzadzone przy założeniu kontynuowania działanosci prez naszą Fundację , w dającej sie przewidzieć przyszlości. Nie
istnieją okoliczności wskazujace na zagrożenie kontynuowania dzaiałaności przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt 

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

Fundacja posiada opracowaną politykę rachunkowości i szczegółowy plan kont, będacy do niej załącznikiem. Dokumenty te zostały
opracowne w 2014 roku prez Zarząd Fundacji oraz Biuro Rachunkowe, prowadzące ksiegi rachunkowe. Otatnia zmiana Polityki
Rachunkowsci  oraz Planu Kont miała miejsce w grudniu 2016 roku,  z zastosowaniem od 01.01.2017 roku, Zarząd Fundacji podjął decyzję o
sporządzaniu sprawodania finansowego według załącznika nr 6 do Ustawy o Rachunkowości.

Fundacja na dzień 31.12.2017 roku, nie posiada inwestycji zakończonych. 

Wycena składników majątkowych dokonywana była według zasad ostrożnej wyceny bilansowej , przy

zachowaniu zasady ciągłosci. 

Ostatnia inwentaryzacja majątku Fundacji została sporządzona w dniu 06.01.2018 roku, w formie spisu z natury.

Wszystkie rzeczowe składniki majątku  trwałego są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia , pomniejszonych na dzien bilansowy  o
dotychczasowe zapisy umorzeniowe.

Środki trwałe o wartości do 3500 zł. (trzy tysiące pięćset złotych) , odpisywane są w koszty jednorazowo, po ich wydaniu do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, amortyzuje się metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od
miesiaca następującego po miesiącu , w którym przyjęto środek trwały do urzytkowania.

Odpisy czynnych rozliczeń miedzyokreosowych kosztów, następują stosownie do upływu czasu, z zachowaniem zasad ostrożności.

Środki pieniężne i fundusze własne wyceniane są według warości nominalnej.

 

 

 

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

        Druk: NIW-CRSO



Biuro Rachunkowo - Podatkowe, Danuta Wierzbicka - Pawlik 
40-522 Katowice ul. Cyranek 5/1 
Świadectwo kwalifikacyjne M.F. nr 5693/97

Jarosław Motak - Prezes Zarządu Fundacji 
Aneta Motak - Członek Zarządu Fundacji

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
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