Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
"KRAKOWSKA FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM STAWIAMY NA ŁAPY" RUSZNIKARSKA 15 94 31-261 KRAKÓW
KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 9499Z
Identyfikator podatkowy NIP: 945-21-77-115
Numer KRS: 0000491968
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania jednostki nie został ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2019-01-01...2019-12-31
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 nie zawiera danych łącznych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w
ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek. Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.
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
Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
• Inwestycje krótkoterminowe – według wartości nominalnej;
• Należności – w kwocie wymaganej zapłaty;
• Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;
• Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej;
• Towary - w cenie zakupu.
Kwalifikacja środków trwałych
• Środki trwałe są wprowadzane do ewidencji jeśli wartość początkowa środka trwałego przekracza kwotę 10.000,00 zł i tym samym
jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, poniżej tej kwoty, a wydatki poniesione na jego nabycie zalicza bezpośrednio do kosztów
uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania.
•Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według
zasad określonych w przepisach podatkowych.
Kwalifikacja umów leasingu
•Umowy leasingu jednostka kwalifikuje według zasad określonych w przepisach podatkowych (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
Odpisy aktualizujące wartość aktywów
•Jednostka nie zachowuje zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia
odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
•Jednostka nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym
świadczeń emerytalnych.
• Materiały i towary - w cenie zakupu.
Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Wynik finansowy neIo jest ustalany na dzień bilansowy na koncie 860 "Wynik finansowy". Wynik finansowy ustalany jest z
uwzględnieniem wyodręnienia rodzajów działań określnonych w ustawie o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. Oblicza się
go jako różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych
na uzyskanie tych przychodów.
Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
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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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