
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

01.01.2020-31.12.2020

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 sporzadzone przy zalożeniu kontynuowania dzialalności. 

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 wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Przedmioty o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i o wartości początkowej do 10 000 zł zalicza się do
śrdoków trwałych i amortyzuje w sposób uproszczony poprzez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przeazania ich
do używania. pozostałe środki trwałe są amortyzowane wg stawek podatkowych, ich amortyzacja dokonywana jest raz w roku - w miesiącu
grudniu. Należnosci i zobowązania fundacji wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne i pozostałe aktywa i pasywa - w tym
srodki pieniężne - wycenia się w wartości nominalnej. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej fundacji prowadzi się w zespole 4. 

Fundacja stosuje porównawczą metodę ustalania wyniku finansowego. 

Sprawozdanie finansowe sporzadzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania
finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności syntetyki z analityką oraz zgodności dzienników
częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawieraja salda, które po uwzględnieniu
sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi
rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. 

Data sporządzenia: 2021-03-19

Data zatwierdzenia: 2021-07-22

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-22
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