
Fundacja Zwierzochron
KRS: 0000527465

Informacja dodatkowa do sprawozdania finasowego za rok 2018

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej.
Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
   Przychody z 1% (darowizny) 16 666,50 zł       
   Darowizny finasowe 43 964,24 zł       
   Darowizny rzeczowe 9 722,00 zł         
   Zysk z ubiegłego roku 17 855,76 zł       

88 208,50 zł       

Pozostałej działalności statutowe 20,00 zł              

5)

Koszty działalności statutowej:
Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
koszty nieodpłatnej działalności p.p. 63 667,46 zł       
koszty pozostałej działalnosci satutowej 371,00 zł            

64 038,46 zł       

Koszty ogólnego zarzadu 4 908,22 zł         

Fundacja w roku 2018 nie uzyskała przychodów z działalności gospodarczej ani przychodów Finansowych ani również 
żadnych innych przychodów operacyjnych.  

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i 
formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające 
dane o aktywach i pasywach.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych 
lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, 
ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Fundacja nie wypłaca zaliczek ani nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na rachunkach bankowych i kasie. W 
pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów i usług zapłacone w nastepnym roku.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o 
przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji 
pochodzących ze środków publicznych;



6)

7)

 Przychody z tytułu 1%:          16 666,50 zł 

 Koszty z tytułu 1%:          16 254,01 zł 

8)

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie zapewnienia 
zwierzętom opieki weterynaryjnej i karmy. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego 
sprawozdania finansowego.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na 
temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 



Dokum
ent nie jest sprawozdaniem

 finansowym

Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od 2018-01-01

Okres do 2018-12-31

Data sporządzenia 2019-03-29

SprFinOpWZlotych

Kod systemowy SFJOPZ (1)

Kod sprawozdania

Wersja schemy 1-0E

Wariant sprawozdania 1
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Fundacja Zwierzochron

Województwo Mazowieckie

Powiat Warszawski

Gmina Warszawa

Siedziba

Miejscowość Warszawa

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat Warszawski

Gmina Warszawa

Ulica Stryjeńskich

Nr budynku 8

Nr lokalu 58

Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 02-791

Adres

Poczta Warszawa

NIP

KRS 0000527465

Data od 2018-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2018-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka)
rachunkowości

Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie
w jakim ustawa pozostawia

Fundacja przyjeła nastepujące zasady rachunkowoś
ci: - środki trwałe wycenia się według cen nabycia -
należności wycenia się według wartości nominalnej -
zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie
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jednostce prawo wyboru, w
tym:

wymagającej zapłaty - środki pieniężne wycenia się
według wartości nominalnej - fundusz statutowy wycenia
się według wartości nominalnej - nadwyżkę przychodów
nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza
się w przychody działalności statutowej następnego
roku obrotowego - nadwyżkę kosztów nad przychodami
ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się w koszty
działalności statutowej następnego roku obrotowego

metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji),

Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej
wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i
środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.
Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych
w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

ustalenia wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem
wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fund
acja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji
pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 34 956,18 34 670,73 -

• Aktywa trwałe 0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 34 956,18 34 670,73 -

•• Zapasy 8 686,00 10 154,00 -

•• Należności
krótkoterminowe

4 913,00 3 594,24 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

21 357,18 20 922,49 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

0,00 0,00 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 -

Pasywa razem 34 956,18 34 670,73 -

• Fundusz własny 21 681,28 20 255,76 -

•• Fundusz statutowy 2 400,00 2 400,00 -

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) netto 19 281,28 17 855,76 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

13 274,90 14 414,97 -

•• Rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

13 274,90 14 414,97 -

•• Rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

88 228,50 55 666,19 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

88 208,50 5 566,19 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 0,00 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

20,00 0,00 -

Koszty działalności
statutowej

64 039,00 34 631,54 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

63 667,46 33 087,10 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 1 544,35 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

371,54 0,00 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

24 189,50 21 034,65 -

Przychody z działalności
gospodarczej

0,00 1 993,60 -

Koszty działalności
gospodarczej

0,00 1 094,48 -

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D -
E)

0,00 899,12 -

Koszty ogólnego
zarządu

4 908,22 4 078,20 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

19 281,28 17 855,57 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Pozostałe przychody
operacyjne

0,00 0,00 -

Pozostałe koszty
operacyjne

0,00 0,00 -

Przychody finansowe 0,00 0,19 -

Koszty finansowe 0,00 0,00 -

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

19 281,28 17 855,76 -

Podatek dochodowy 0,00 0,00 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

19 281,28 17 855,76 -
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