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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

43-300 Bielsko-Biała

Fundajca Psia Ekipa - Razem dla Zwierząt została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000697348 dnia 29.09.2017r.

Sporządził

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), 

z zachowaniem zasady ostrożności.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł amortyzuje się 
metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.000,01 zł - 10.000,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne 

i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1.000 zł księguje w koszty zużycia materiałów.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w 

magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie 

zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala sie metodą spisu z natury.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 6 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 

1994 r. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1089)

AL. Armii Krajowej 192/34

Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

FUNDACJA PSIA EKIPA - RAZEM DLA ZWIERZĄT

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Okres sprawozdawczy:

(nazwa i adres)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
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