FUNDACJA SERCE DLA ZWlERZĄT
UL. BABOROWSKA 5/76
01-464 WARSZAWA
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Rachunek wynik w spoządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansow z 15'11 '2001 (Dz' U. 137poz'

Wyszczeg lnienie

Pozycja

2

1

A.
il.

B.

c.
D.

Przychody z działalnościstatutowej
Składki brutto określonestatutem
lnne orzvchodv określonestatutem

KoszĘ realizacji zada statutowych
lVynik finansowy na działalnościstatutowej(wielkoś dodatnia lub ujemna) (A-B)

Koszty administracyjne

1

539)

l(w6t^ ra łÓk ndnzadnl

2014
3

47 724,09

47 724.09
40 289,90
7 434,19

1773,15

l(w^ł2 Ż^ f^k

^hl

lolw

2015
4
76 321,77
76 321,77
56 872,77
19 449,00
'|.3

370,11

1

ZuŻycie materiałow i energii

651,36

6 168,69

2

Usługi obce

736,27

3

Podatki iopłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

305,52

6 285,30
506,28

80,00

409,84

4
5
6

Amortyzacja

E.
F-

Pozostałe pzychody (nie wymienione w pozycji A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B' D i H)

G.

Przychody finansowe

Pozostałe

H.

Kosztv finansowe

J.

Zyski i straĘ nadzwyczajne

ll.

K.
I

lt.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności(wielkość dodatnia lub ujemna) (G-D+E-F+G-H)

Zyski nadzwyczajne - wielkoś dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkośujemna
Wynik finansowy ogołem (l+J)
Rożnica zwiekszaiaca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Rożnica zwiększająca pzychody roku następnego (wielkośĆdodatnia)

I

,16

300,00
0,01

58,64
5 603,56

5778,90

5 603,56

5 778,90

Data sporządzenia: 30-06-2016
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FUNDAoJA SERCE DLA ZWlERZĄT
UL. BABOROWSKA 5/76
01-464 WARSZAWA
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na

dzie

31-12-2015 r.

Rachunek wynik w sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozponądzenia Ministra Finans w z 1 5'11 '2001 (DZ. U' 137poz' 1539)
Kwdł^ ,^ rok ohrolow

Pozycja

Wyszczeg lnienie

2014

1
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Przychody z działalnościstatutowej

20'|.5

4

47 724,09

76 321,77

47 724,09
40 289,90
7 434,19

76 321.77
56 872,77

1773,15

13 370,11
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7-użvcie materiałow i energii

651,36

6168,69

2

Usługi obce

6 285,30

3

Podatki iopłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

736,27
305,52

80,00
1,16

409,84
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K.
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Składki brutto określone statutem
lnne pzychody określone statutem

Koszty realizacji zada statutowych
Wynik finansowy na działalnościstatutowej (wielkośćdodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycii A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B' D i H)

Przvchodv finansowe
Koszty finansowe
lVynik finansowy brutto na całokształcie działalności(wielkośćdodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczĄne - wielkośÓ dodatnia
Straty nadzwyczĄne - wielkoś ujemna
Wynik finansowy ogołem (l+J)
Rożnica zwiększaiąca koszty roku następnego (wielkośuiemna)
RÓżnica zwiększająca pzychody roku następnego (wielkośĆdodatnia)

19 449,00

506,28

300,00
0,01

58,54
5 603,56

5 778,90

5 603,56

5 778,90

Data spolządzenia: 30-06-2016
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI ''SERCE DLA ZWIERZĄT''
ZA ROK 2015
Fundacja ''Serce dla Zwięrząt" została powołana Aktem Notarialnym w dniu 09.01.2014 roku.
Do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja zostaławpisana dnia 30 kwietnia 2014 roku,
nr KRS 0000507867.
Siedziba Fundacji znajduje się pod adresem ul. Baborowska 5 lok.76,0I-464 Warszawa.
Cele statutowe Fundacji określa statut i zaliczają się do nich:
1. Niesienie pomocy bezpańskim' chorym' cierpiącym i porzuconym zwierzętom'
2 . D ziałalno śó adop cyj na (znaj do w anie zw ier zęto m nowych d omów).
3. Wszelkie działaniaw zakresie zwalczaniazjawiska bezdomnościzwierząt,w szczególności
poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograntczania populacji zwierząt oruzrealizaiyę
programu sterylizacji i kastracji.
,'4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwieruętamt.
' 5 . D ziałania na t ze cz humanitarne g o trakto w ania zw ier ząt.
6. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt.
7. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwterząt i środowiskazgodnie z obowiązującymi
przepisami orazrozpowszechnianie informacji, metod i technik w Zaklesie działalnościnarzecz
praw zwierząt.
8. Pomoc placówkom i osobom fizycznym słuzącym zwierzętombezdomnym, współpracę z
placówkami i osobami ftzycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym.
9. Propagowanie i organizacja wolontariatu.
10. Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieŻąpropagujące odpowiedzialne postępowanie ze
zwierzętamt.
1 1.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwi ązail,w ochronie praw zwierząt i opieka nad nimi.
Fundacja realizuje swoje zadaniapoprzezwspołdziałaniezzakładamtleczniczymldlazwierzątw
celu diagnostyki i leczenia. Podejmuje interwencje w obronie praw zwierząt i niesienia im pomocy'
zvła|czaniawszelkich form znęcania sie nad zwierzętami. Fundacja zapevłnia domy tymczasowe
zwterzętombezdomnym oraz podejmuje działania mające na celu znalezienie zwierzętom nowych
domów.
Fundacja propaguje rejestrację zwierząt (czipowanie, wprowadzanie danych właścicielado bazy),
sterylizację i kastrację oraz antykoncepcję.
Fundacja prowadzi działalnośćpropagandową, edukacyjną i informacyjnąo charakterze
niedochodowym poświęconąszeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz ochrony
środowiska naturalnego jak również propaguj e wolontariat.
Fundacja prowadzi równieŻ ośrodkiadopcji zwierząt bezdomnych.
Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od 01.01.2015 do 3I.12.Ż015 roku i zostało
opracowane na podstawie Rozporządzeniaw sprawie szczegóInychzasad rachuŃowości dla
niektórych jednostek niebedących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności
gospodarczej.
Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na dzień
bilansowy 3LIŻ.Żu5 roku Fundacja nie posiada składników majątku zaliczanych do środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W bilansie zobowiazania krótkoterminowe w wysokości3.284,06 dotyczą faktur za usfugi, które
zostały uregulowane w roku 2016.
Kwota należnościkrótkoterminowych wynosi na dzien bilansowy

l .025,65

zł.

Fundusz statutowy jednostki w 20l5 roku staowi kwotę 500,00 zł.
Dodatni wynik finansowy roku 2015 w wysokości5'778,90 zostanie przekazany narealizację celów
statutowych w roku 2016.
F
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Struktura przychodów Fundacji:
Przychody statutowe 76.321,77 .
Przychody statutowe pochodzą z dobrowolnych wpłat osob ftzycznych oraz firm na rachunek
bankowy Fundacji.
1.

Struktura kosztow Fundacji:
1. Koszty realizacji zadai statutowych wyniosły 56.872,77 .
Dotycząkosztów związanychzzakupem karmy, leków, opieki weterynaryjnej i noclegowej.

2. Koszty administracyj ne wyniosły l

3 .37

0,I l

.

Dotycząopłat bankowych, usług obcych, materiałów reklamowych, opłat za domenę.
Fundacja osiągnęła w roku 2015 dochód w wysokości 5.778,90 zł.

Sporządził:
30.06.2016
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Warszawa, 20-07 -201,6 r.

Uchwała nr 1/2016 Radv Fundacji ..Serce Dla Zwierzgt''
z dnia 20 lipca 2016 r. o zanłierdzeniu sprawozdania
finansowepo za rok 2015

Rada Fundacji jednogłośniezdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
za rok 2015 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego w kwocie 5.778,90 na działalność
statutową w roku 2016.
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ProtokolanV-ka (członek/członkini Rady Fundacji)
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UL. BABOROWSKA 5/76
P1-4E4 WAB$ZAWN
Nazwa Jednostki, adres

Wiersz

AKTYWA

I

2

A
lil

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środkitnłałe
Należnościdługotermi nowe

IV

l

il

Stan na koniec
roku

poprzedniego

roku

bieżącego

0,00

0,00

6 262,26

15166,52

1 917,70

1 025,65

4 344,56
4 344,56

14140,87
14140,87

nwestvcie długoterminowe

Długoterminowe rozl iczenia międzyokresowe

B
il
ilt
1.

2.

IV

c

Aktunra obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Nalezności krótkoterminowe
l

nwestvcie krótkoterminowe

Środki oieniezne
nne inwestvcie krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
l

Aktywa razem
PASYWA

Wiersz
,l

A
il
ilt

IV

B
il
ilt

IV

2

Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz)
Kapitał (fundusz)
Wvnik finansowv
Wynik finansowy

15166,52
koniec
Stan na

6 262,26
roku

poprzedniego

roku

bieżącego

6'103,56

11882,46

500,00

500,00

5 603,56

5 778,90

158,70

5 603.56
3 284,06

158,70

3 284,06

6 262,26

15 166,52

podstawowy

z aktualizaĄi wyceny
netto za rok obrotowv

z lat ubiegłych
Zobowiazania i rezelwv na zobowiazania
Zobowiązania z tytułu kredytÓw i poŻyczek
Rezerwy na zobowiązania
lnne zobowiązania
Rozl iczen ia miedzvokresowe

Pasluva razem
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Aktywa obrotowe
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Należnościkrótkoterminowe
l

Środki pienięzne
nne inwestvcie krótkoterminowe
Krótkote rm n ow e rozliczen a międzyokresowe
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
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ilt

IV

15166,52
025,65
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4 344,56
4 344,56

14140,87
14140,87

6 262,26

15166,52
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1

IV

6 262,26
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PASYWA
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0,00
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nwestycje krótkoterminowe
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A
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bieżącego

Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fu ndusz)
Kapitał (fundusz)
Wynik finansowy
Wynik finansowy

Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku

bieżącego

6'103,56

11882,46

500,00

500,00

5 603,56

5 778,90

podstawowy

z aklualizaĄi wyceny
netto za rok obrotowy

z lat ubiegłych

5 603,56
'158,70
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3 284,06
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Zobowiązania i rezetwy na zobowiązania
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Rozl iczen ia międzyokresowe
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI ''SERCE DLA ZWIERZĄT''
ZA ROK 2015
Fundacja ''Serce dlaZwierząt" została powołana Aktem Notarialnym w dniu 09.0l.2014 roku.
Do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja zostaławpisarra dnia 30 kwietnia 2014 roku,
nr KRS 0000507867.
Siedziba Fundacji znajduje się pod adresem ul. Baborowska 5 lok.76,01-464 Warszawa.
Cele statutowe Fundacji określa statut i za|iczają się do nich:
1. Niesienie pomocy bezpańskim' chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom.
2 . D ziałalno śćadopc yj na (znaj dow anie zwier zętom nowych domó w).
3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt,w szczególności
poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt orazrealizację
programu sterylizacji i kastracji.
4. Zwalczartie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
5. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
6. Upowszechnianie i ochrona pra'w zwietząt.
7. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi
przepisami orazTozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalnościnarzecz
praw zvńerząt.
8. Pomoc placówkom i osobom ftzycznym służącymzwierzętom bezdomnym, współpracę z
placówkami i osobami ftzy czny mi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym.
9. Propagowanie t orgarizacja wolontariatu.
10. Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieŻąpropagujące odpowiedzialne postępowanie ze
zwierzętami.
l1.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwięań w ochronie praw zwierząt i opieka nad nimi.
Fundacj a realizuj e swoj e zadania poprzez wspołdział anie

z zaĘadami |eczniczymi

d|a zwierząt

w

celu diagnostyki i leczęnia. Podejmuje interwencje w obronie praw zwierząt i niesienia im pomocy,
zwa|czaniawszelkich form znęcania sie nad zwierzętami. Fundacja zapewnia domy tymczasowe
zwierzętombezdomnym oraz podejmuje działania mające na celu zna|ezienie zwierzętom nowych
domów.
Fundacja propaguje rejestrację zuieruąt (czipowanie, wprowadzanie danych właścicielado b-y),
sterylizację i kastrację oraz antykoncepcj ę.
Fundacja prowadzi działalnośó propagandową, edukacyjną i informacyjną o charakterze
niedochodowym poświęconąszeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz ochrony
środowiska naturalnego j ak również propaguj e wolontariat.
Fundacja prowadzi również ośrodkiadopcji zwierząt bezdomnych.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od 01 .01 .2015 do 3I.12.2015 roku i zostało
opracowane na podstawie Rozporządzenia w sprawie szczegolnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebedących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności
gospodarczej.
Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na dzień
bilansowy 3I.I2.20t5 roku Fundacja nie posiada składników majątku za|iczanych do środków
trwałych i wartościniematerialnych i prawnych.

W bilansie zobowiazania krótkoterminowe w wysokości3.284,06 dotycząfaktur za usługi' które
zostały uregulowane w roku 2016.
Kwota należnościkrótkoterminowych wynosi na dzień bilansowy

I

.025,65 zł.

Fundusz statutowy jednostki w 2015 roku staowi kwotę 500,00 zł.
Dodatni wynik finansowy roku 2015 w wysokości 5.778,90 zostanie ptzekazarty narealizację celów
statutowych w roku 2016.
Fundacj a nie prowad

zi działalnościgo spo darczej

.

Struktura prrychodów Fundacji:
l. Przychody statutowe 76.321,77 .
Przychody statutowe pochodzą z dobrowolnych wpłat osob ftzycznych orazfirm na rachunek
bankowy Fundacji.
Struktura kosztow Fundacji:
1. Koszty realizacji zadafi statutowych wyniosły 56.872,77.
Dotyczą kosztów związanych z zakupem karmy, leków, opieki weterynaryjnej i noclegowej.

2. Koszty admini stracyj ne wyniosły 1 3. 3 70, 1 l .
Dotyczą opłat bankowych, usług obcych, materiałów reklamowych, opłat za domenę.

Fundacja osiągnęła w roku 2015 dochód w wysokości 5.778'90 zł.

Sporządził:
30.06.2016
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Warszawa, 20-07 -2016 r.

z dnia 20 lipca 2016 r. o zanvierdzeniu sprawozdania

Rada Fundacji jednogłośniezdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
za rok 2015 i ptzeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego w kwocie 5.778,90 na działalność
statutową w roku 2016.
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