Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT" 59 32-107 RADZIEMICE ŁĘTKOWICE-KOLONIA MAŁOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
od stycznia 2015 r.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Rok 2017
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 kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej sie przewidzieć przyszłości. Nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalnosci przez Fundację Człowiek dla Zwierząt
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
Zastosowano uproszczenia wynikające z art. 45 ust. 5 pkt. 4, art. 47 ust. 4 pkt.4, art. 48 ust. 3, art 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o
rachunkowości
Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia sie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej po
aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartośc. Składniki
majątku o wartości początkowej niższej lub równiej 3 500 zł sa jednorazowo spisywane w koszty amortyzacji w miesiącu ich oddania do
używania. środki trwałe o wartości poczatkowej powyżej 3 500 zł są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z
zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Środki trwałe w budowie nie wystapiły.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji nie wystapiły.
Fundacja nie znajduje sie w posiadaniu udziałów w innych jednostkach.
Rzezcowe składniki aktywów obrotowych wycenia sie według cen ich nabycia. Na dzień 31 grudnia 2017 zapasy w Fundacji Człowiek dla
Zwierząt nie występują. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w
pełnej wartości wynikającej z faktur pod data ich zakupu.
Należności krótkoterminowe i roszczenia są to nalezności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż 1 rok. Rezerwy zalicza się
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okolicznościz którymi
przyszłe zobowiązania się wiążą; niewykorzystanie rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich wytworzenie,
zwiększaja na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychodzy operacyjne, przychody finansowe lub zyski
nadzwyczajne. Na dzień 31.12.2017 roku rezerwy nie wystąpiły.
Fundacja Człowiek dla Zwierząt prowadzi działalnośc gospodarczą, ale w 2017 roku nie uzyskała przychodów z tytułu działalności
gospodarczej. Uzyskane przychody stanowiła odpłatnośc z tytułu odpłatnej działalności statutowej oraz otrzymane darowizny.
Kosztami działalności operacyjnej są wszsytkie koszty związane s normalną działalnością Fundacji z wyjątkiem kosztów operacyjnych,
kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
Obciązenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych. Fundacja nie ustala podatku
odroczonego (nie tworzy rezerw i aktywów PDOP)

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-07-16

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-07-16

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-07-16

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

