
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

CANE CORSO RESCUE POLAND UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 12/14 46 91-074 ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018-31.12.2018

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 mozliwości dalszej kontynuacji działalności statutowej, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację 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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad rachunkowości.
Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrześnie 1994 roku.
Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzono zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada
2001 roku.(Dz.U.nr 137, poz 1539 z późn.zmianami) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród mozliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i
wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad
rachunkowości.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-08

Dorota Walewska-Lobert Joanna Sroka, Agnieszka Warszawska, Kamila Łaźniowska

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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