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Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz uproszczenia 
wynikające z art.46 ust 5 pkt 4;art.47 ust 4 pkt 4;art.48 ust 3;art.48a ust 3; art.48b ust 4; art.49
Ustawy. 
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Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w sprawozdaniu finansowym w 
wartości księgowej brutto. 
Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub niższej od 
10.000 zł, jak również mało znaczących , zastosowano metody zaliczania ich bezpośrednio w 
koszty w dniu przyjęcia ich do użytkowania.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia lub 
kosztów poniesionych  na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.
Należności i roszczenia oraz zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się według 
wartości nominalnej.
Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w księgach w 
ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego 
kursu z dnia dokonania operacji,  z tym , że jeśli operacja jest udokumentowana dowodem 
odprawy celnej, stosuje się kurs określony w tym formularzu.
W dniu kończącym rok obrotowy wartości te przeliczane są według średniego kursu 
z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego.
Należności są wykazywane w wartości netto.
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej 
przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu ustalonego dla danej waluty obcej przez 
bank, z którego usług korzysta Fundacja.W dniu kończącym rok obrotowy środki te przelicza 
się według średniego kursu z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego dla danej waluty 
przez Prezesa NBP.
Krajowe kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości 
nominalnej, z tym,że na koniec roku obrotowego w kwocie wymagającej zapłaty. Kredyty 
bankowe i pożyczki w walutach obcych ustala się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote 
polskie według kursu zakupu ustalonego dla danej waluty przez bank , z którego usług 
korzysta Fundacja, z tym, że na koniec roku obrotowego przeliczane są po średnim
kursie z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego przez Prezesa NBP.
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Wynik finansowy ustalany jest w układzie rodzajowym,a sprawozdanie finansowe sprządzono 
w zakresie określonym w polityce rachunkowości.



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Informacje dodatkowe
Zwiększenia funduszu statutowego  - wynik z działalności w 2017r. przeksięgowano na 
zwiększenie funduszu statutowego.
Gwarancje , poręczenia i inne zobowiązania – nie wystąpił.
Nadwyżka kosztów nad przychodami osiągnięta w 2018r. zostanie pokryta z przychodów z 
działalności Fundacji w latach następnych.
Z tyt. 1% podatku dochodowego wpływy wyniosły 94.334,58 zł i przeznaczone zostały 
wyłącznie na działalność statutową.



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT 
ANIMALIA  

31.12.2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

98 913,88
0,00

3 312,47
95 601,41

0,00
0,00

89 092,30
92 217,57

0,00
-3 125,27

0,00
9 821,58

0,00
0,00

9 821,58
0,00

98 913,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

93 947,92
0,00

3 617,76
90 330,16

0,00
0,00

92 217,57
88 680,46

0,00
3 537,11

0,00
1 730,35

0,00
0,00

1 730,35
0,00

93 947,92

98 913,88 93 947,92

2017

zł



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT 
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.
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    Informacje dodatkowe

  II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach :
Aktywa trwałe :   brak
Aktywa obrotowe :
należności krótkoterminowe:                                                                   3.312,47 zł 
a) środki pieniężne:  
rachunek bankowy                                                                                  89.179,56 zł
kasa                                                                                                           6.421,85 zł

Pasywa : 
a)     kapitały własne:
fundusz statutowy                                                                                   92.217,57 zł   ( opłacony w całości )
nadwyżka kosztów nad przychodami:                                                      3.125,27 zł
b)  zobowiązania i rezerwy długoterminowe:                                         brak
c)  zobowiązania krótkoterminowe:                                9.821,58 zł ( za wykonane usługi 

weterynaryjne,księgowe,dostawy materiałów )
                         

Przychody Fundacji :
przychody z działalności statutowej                                                      263.293,46 zł
w tym 1%                                                                                                 94.334,58 zł
pozostałe przychody – brak

Koszty działalności Fundacji :
nieodpłatne koszty działalności statutowej                                            266.418,73 zł  
 w tym:

 zużycie materiałów i energii                                                     27.328,,53 zł
  pozostałe koszty                                                                      239.090,20 zł 

odpłatne koszty działalności statutowej                                                         brak
wynik na działalności statutowej                                                             - 3.125,27 zł
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