
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

"BO JA KOCHAM PSY" GDAŃSKA 54 90-612 ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

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

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia i kosztach wytwoerzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne.

Przedmioty o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i o wartości początkowej do 10.000,00 zł zalicza się do
środków trwałych i amortyzuje się  w sposób uproszczony poprzez jednorazowy odpis w koszty pełnej ich wartości w miesiącu przekazania
ich do używania. Pozostałe środki trwałe są amortyzowane według stawek podatkowych, ich amortyzacja dokonywana jest raz w miesiącu
grudniu. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty.
Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych. Należności i zobowiązania fundacji wycenia
się w kwocie wymagajacej zapłaty. Fundusze własne i pozostałe aktywa i pasywa- w tym środki pieniężne- wycenia się według wartości
nominalnej. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej prowadzi się w zespole 4.

Data sporządzenia: 2020-03-11

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Robert Adam Bartosiak Paweł Sierakowski

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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