
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

CANE CORSO RESCUE POLAND UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 12/14 46 91-074 ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021-31.12.2021

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 kontynułowania dzialalności statutowej, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń do kontynułowania przez Fundację 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

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę
należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT, powiększonej w przypadku importu o obciążenia
publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika
aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz
pomniejszonej o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia.
W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej
przyjętych w szczególności nieodpłatnie (w formie darowizny) ich wyceny dokonuje się według cen
sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może nastąpić nie
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Umorzeń środków trwałych o wartości
początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony poprzez dokonanie
odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji.
b) Finansowe aktywa trwałe - wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej
ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,
c) Należności - wycenia się w wartości nominalnej, zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności,
d) Inwestycje krótkoterminowe - wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia,
e) Środki pieniężne - wycenia się według wartości nominalnej,
f) Zobowiązania - wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zrezygnowano ze
stosowania zasad ostrożności,
g) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów następują stosownie do upływu czasu Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem
rozliczanych kosztów,
h) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
obejmują, w szczególności, równowartość otrzymanych lub należnych od członków środków z tytułu
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
i) Fundusz statutowy – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego .
Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się na
zwiększenie funduszu statutowego, nadwyżkę kosztów nad przychodami – na zmniejszenie
funduszu statutowego po uprzednim zatwierdzeniu bilansu.Fundusz statutowy – wycenia się
na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Sprawozdanie sporządza się zgodnie z przepisami dla organizacji pożytku publicznego.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-29



Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-09-28
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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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