
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-07-15

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM
04-979 WARSZAWA
KOSODRZEWINY 7 9
0000098734

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schroniskach, domach 
tymczasowych, domach zastępczych, 
Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, 
Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, ochrony środowiska, Oieka nad 
porzuconymi, bezdomnymi zwierzętami, 
Działalność adopcyjna,
Leczenie, w tym sterylizowanie i kastrowanie zwierząt,
Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na rzecz fundacji, 
Organizowanie akcji edukacyjnych i promocyjnych, 
Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, których celem jest 
niesienie pomocy zwierzętom, a zwłaszcza bezdomnym zwierzętom domowym.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejestr Sądowy

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Nieograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2015 rok

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Wycena aktywów i pasywów oraz przychody i koszty wycenione były 
w cenie zakupu.
2. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany metod w księgowości.
3. Nie wystąpiły zmiany sporządzania sprawozdań, które by miały wpływ
na skutki finansowe i sytuację majątkową.
4. Kapitał fundacji za rok poprzedni został powiększony o dodatni wynik finansowy  za rok bieżący. 
5. Fundacja  nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która by przynosiła zyski
6. Zobowiązania regulowane są na bieżąco
7. Struktura kosztów kształtuje się następująco:

Druk: MPiPS


