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Fundacja Happy Animals
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

Załączone sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz
informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o
rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w
sprawie szczególnych zasad dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi ,
nieprowadzących działalności gospodarczej i przedstawione w niniejszym dokumencie w
następującej kolejności:
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Wprowadzenie
1.

Informacje o fundacji
a)

Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów: Katarzynę Halinę Antczak i
Jacka Kowalskiego. Siedziba fundacji znajduje się przy ul. Ogrodowej 62/9,
Bielany Wrocławskie (55-040).

b)

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. W dniu 02.09.2011 roku Fundacja
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej pod numerem 0000395112. Organem rejestrowym jest Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Statut Fundacji został sporządzony 08.03.2011 r.

c) Fundacji został nadany numer REGON 021723104.
d) Celami fundacji zgodnie ze statutem i wpisem do KRS jest:
• ochrona środowiska i ochrona zwierząt;
• niesienie pomocy porzuconym i pokrzywdzonym zwierzętom; zwalczanie
przejawów znęcania się nad zwierzętami;
• udzielanie wsparcia placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym;
• tworzenie programów profilaktycznych i wdrażanie ich w życie;
• działalność charytatywna i edukacyjna; wspieranie wolontariatu;
• wspomaganie procesu rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych oraz
nieprzystosowanych społecznie.
2.

Sprawozdanie finansowe
a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r.
o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r.
w sprawie szczególnych zasad dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi , nieprowadzących działalności gospodarczej
b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

3.

Ważniejsze zasady rachunkowości
a)

Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
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b) Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych,
walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od
aktywów finansowych.
c) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do
poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu
czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem i poziomem rozliczanych
kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
d) Fundusz statutowy
Fundusz statutowy obejmuje nadwyżki przychodów nad kosztami osiągnięte w latach
ubiegłych.
e) Wariant rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat sporządzany jest według Rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi , nieprowadzących działalności gospodarczej.
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Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.
Poz.
1
A
I
II
III
IV
V
B
I

AKTYWA

Stan na

2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

31.12.2014

Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II

Należności krótkoterminowe

III
1
2

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe

C

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa

Poz.
1
A
I
II
III
1
2
B
I
II
1
2
3
III
IV
1
2

PASYWA
2
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

31.12.2013
-

-

-

-

5 459,06
2 830,75

911,94

2 628,31
2 628,31

911,94
911,94

5 459,06

911,94

Stan na
31.12.2014
31.12.2013
4 570,40
611,94
611,94
22,00
3 958,46
589,94
3 958,46
589,94
888,66
888,66

300,00
300,00

888,66

300,00

-

-

Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa

5 459,06

Wrocław, dn. 31.03.2015

.................................

....................................

Sporządził

Członek Zarządu

................................

………………………

911,94

5

Fundacja Happy Animals
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 sporządzony
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001
(DZ. U. 137 poz. 1539)
Poz.
1
A.
I.
II.
B.
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.

Dane za 2014 r.

Wyszczególnienie
2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość
dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

Dane za 2013 r.

4
18 029,92

3
3 983,01

18 029,92
13 473,08

3 983,01
3 398,73

4 556,84
-

584,28
-

608,27
9,90
0,01

5,66

3 958,46
-

589,94
-

3 958,46

589,94

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

F.
G.
H.
I.

J.
I.
II.
K.
I.
II.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość
ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość
dodatnia)

3 958,46

Wrocław, dn. 31.03.2015

.................................
Sporządził

....................................

................................
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące aktywów i pasywów
1. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego.
– pozycja nie wystąpiła
2. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego - pozycja nie wystąpiła
3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
4. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie
umowy dzierżawy. Fundacja nie jest stroną umów dzierżawy i najmu.
5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli.
Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa z tytułu prawa własności budynków
i budowli.
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Fundusz statutowy Fundacji na dzień 31.12.2014 roku wynosi 611,94 zł.

Wyszczególnienie

Fundusz statutowy
Wartość

Zwiększenia
(nadwyżka
Stan na
przychodów
początek roku nad kosztami
roku
ubiegłego)
22,00

Zmniejszenia

589,94

0,00

Stan na
31.12.2014

611,94

7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową,
Gwarancje w roku bieżącym nie wystąpiły, inne zobowiązania obejmują wyłącznie
zobowiązani krótkoterminowe związane z bieżącą działalnością Fundacji
8. Odpisy aktualizujące należności nie wystąpiły w Fundacji.
9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu – pozycja nie wystąpiła
10. W Fundacji na dzień bilansowy nie wystąpiły czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów.
11. W Fundacji na dzień bilansowy nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
jednostki.
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2. Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i
strat
1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem
Przychody z działalności statutowej wynoszą 18 029,92 zł.
Darowizny pieniężne
Darowizny rzeczowe
Inne
Razem

12 158,17
5 731,75
149,90
18 039,82

2. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 10 677,36 zł.
Karma, akcesoria dla zwierząt i inne
Usługi weterynaryjne
Noclegi dla zwierząt
Wykup zwierząt
Razem

6 216,06
1 225,80
2 005,00
1 221,00
10 667,86

Koszty administracyjne wyniosły 2 805,22 zł
Usługi pocztowe
Opłaty bankowe
Inne
Razem

786,95
266,30
1 751,97
2 805,22

3. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i
źródłach ich finansowania
Istotne zmiany w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich
finansowania nie wystąpiły. Fundacja nie przewiduje istotnych zmiana w kolejnym roku
obrotowym. Głównym źródłem finansowa fundacji są darowizny pieniężne oraz dary
rzeczowe.
4. W Fundacji nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.
5. W Fundacji nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.
6. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym dostosowany do
specyfiki działalności Fundacji.
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7. W Fundacji nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie i środków
trwałych na własne potrzeby.

3. Fundacja nie jest zobowiązana do badania i ogłaszania sprawozdania
finansowego i sporządzania sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych.
4. Informacje o pracownikach i organach zarządzających
1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – brak takich umów.
2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na
innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi
– brak takich transakcji.
3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy
zawodowe: fundacja nie zatrudniała pracowników
4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących (dla
każdej grupy osobno) za rok obrotowy.
– brak takich transakcji.
5. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy
- brak takich transakcji.
Wrocław, dn. 31.03.2015 r.

.................................
Sporządził

....................................

................................

