
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 4 20-435 LUBLIN LUBLIN
LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania prowadzonej 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 (także amortyzacji)

1. Wartości niematerialne i prawne

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane
metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu
przekazania do użytkowania.

2. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub w wartości nakładów poniesionych na ich wytworzenie. Amortyzowane są liniowo przy
zastosowaniu stawek podatkowych. Środki trwałe o nieskiej jednostkowej wartości początkowej - poniżej 10 000,00 zł, odnoszone są
jednorazowo w koszty amortyzacji w momencie przekazania do użytkowania. W roku 2020 Fundacja nie posiadała środków trwałych.

3. Inwestycje króko- i długoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych wyceniane są według ceny nabycia

4. Zapasy

Materiały przekazywane są bezpośrednio z zakupu na potrzeby działalności statutowej oraz potrzeby administracyjno-gospodarcze i
odpisywane w ciężar kosztów w cenach zakupu wynikających z dowodów zakupu pod datą ich nabycia.

5. Należności i zobowiązania krótko- i długoterminowe

Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.

6. Środki pieniężne i inny aktywa pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

7. Rozliczenia międzyokresowe

Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Metody ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest odrębnie dla działalności statutowej i działalności gospodarczej. 

Metody ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-07



Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Rachunek zysków i strat
został sporządzony w wariancie przewidzianym dla organizacji pozarządowych. Dokumenty stanowiące podstawę zapisów księgowych
zatwierdzone zostały przez Zarząd Fundacji.

Pozostałe:

Księgi rachunkowe prowadzone są w opraciu o zakładowy plan kont. Ewidencja kosztów jest zgodna z układem kalkulacyjnym wg zespołu
kont 4 i 5.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Edyta Szklarz Marta Włosek

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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