
  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
   FUNDACJI   AZYL   
   sporządzonego  za okres od 01.01.2020 r. do 21.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje :
1. bilans ,
2. rachunek zysków i strat ,
3. informacje dodatkową 

Przy  sporządzeniu sprawozdania finansowego jednostka pominęła zestawienie zmian
w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych , gdyż nie podlega corocznemu 
badaniu.
FUNDACJA  AZYL  
z siedzibą w Łodzi  Al. Kościuszki 1 ,
działa  na podstawie wpisu do KRS 0000303812,
NIP 726-258-70-91 , Regon  1005111938
Zarząd Fundacji
  Anna        Jobczyk           zam.  95-083 Lutomiersk Czołczyn 3b  - prezes 
  Piotr         Jobczyk           zam.  95-083 Lutomiersk Czołczyn 3b  - wiceprezes
  Krystyna  Cichor              zam.   Łódź ul.  Chełmońskiego 6/60  - sekretarz

Celem Fundacji jest ;
- niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom  głównie 
   poprzez  umieszczanie ich w schroniskach 
- udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnych  ,
- wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt 
- ochrona środowiska . 
W 2008 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego .
W 2020 roku    środki na realizację zadań były pozyskiwane 
- projektu 
- z darowizn  pieniężnych ,rzeczowych , zbiórek      
-  1% podatku  ,

W 2020 roku  Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej .

Fundacja osiągnęła przychody w kwocie 341 865,46     zł w tym ;
                                                        
1% podatku                                                    54 457,11  zł 
darowizny rzeczowe                                      21 325,62  zł
darowizny pozostałe                                    145 914,29  zł
pozostałe przychody                                           100,25  zł
przychody finansowe                                            68,19  zł
dotacja projekt                                             120 000,00  zł

Koszt realizacji  zadań   wyniosły            436 491,70  zł  w tym 
koszty realizacji zadań statutowych            368 737,04 zł
koszty administracyjne                                  67 101,51 zł
koszty pozostałe                                                   15,01 zł
koszty finansowe                                               349,00  zł
                
Wynik  działalności  - strata                      94 626,24  zł



Fundacja w 2020 roku nie zatrudniała osób na podstawie umów o pracę  
Do realizacji projektu była zatrudniona jedna osoba na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.  
Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzeń .
Fundacja
- nie udzielała pożyczek ,
- nie nabywała obligacji , akcji 
- nie obejmowała udziałów .
Jednostka  , w roku sprawozdawczym nie zakupiła nieruchomości .
Fundacja  była objęta obowiązkiem sprawozdawczym do GUS.
Stan środków  na 31.12.2020 r. 
- w kasie         150,20   zł
- bank       27 630,58   zł
Podmiot nie był kontrolowany w roku obrotowym .
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności ,
w oparciu o zasady rachunkowości zawarte w ustawie z dnia 29.09.1994 r. 
o rachunkowości Dz .U. 2002.76.694 z późniejszymi zmianami ,zwaną dalej ustawą .
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy .
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.
Zasady funkcjonowania oraz opis kont syntetycznych , do których prowadzona jest 
niezbędna ewidencja  analityczna  , przedstawione są w Zakładowym planie kont .
Należności wykazywane są w wartości brutto .
Zobowiązania  wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty .
.
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