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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

I. Dane identyfikujące jednostkę: 

 

Nazwa jednostki: FUNDACJA TOWARZYSTWO  WETERYNARYJNE                   

Siedziba jednostki: ul. Kijowska 11 03 – 743 Warszawa 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: XIII Wydział Gospodarczy 

Siedziba sądu: Warszawa  

Data rejestracji: 27.12.2011 

Numer w rejestrze: 0000406362 

Numer NIP:  1132852456 

Numer REGON:  145937390  

Podstawowy przedmiot i czas działalności jednostki: 

Celem Fundacji jest ochrona środowiska, ochrona zwierząt, edukacja w zakresie opieki  

i pomocy zwierzętom oraz wsparcie i rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej  

i obywatelskiej, w tym upowszechnianie wolontariatu.  

Przedmiotem działalności statutowej Fundacji wg PKD jest: 

- odpłatnej działalności statutowej: 

       1.   niesienia pomocy, chorym,  porzuconym i krzywdzonym zwierzętom (PKD 94.99.Z)  

2. prowadzenia działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt 

towarzyszących między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji  

i identyfikacji tych zwierząt , (PKD 94.99.Z) 

 

- nieodpłatnej działalności statutowej: 

1. niesienia pomocy, chorym,  porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, (PKD 94.99.Z) 

2. kształtowania humanitarnego stosunku do zwierząt; (PKD 94.99.Z) 

3. upowszechniania i ochrony praw zwierząt; (PKD 94.99.Z) 

4. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną  

i otoczenia opieką, (PKD 94.99.Z) 

5. działania na rzecz wzrostu aktywności i osobistego zaangażowania społeczności lokalnych  

w działania na rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt; (PKD 94.99.Z) 

6. upowszechnienia wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw wśród 

społeczeństwa; (PKD 94.99.Z) 

7. przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, 

(PKD 94.99.Z) 

8. udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom chorym, porzuconym  

i  bezdomnym, (PKD 94.99.Z) 

9. podejmowania się zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także w zakresie działalności charytatywnej 

oraz promocji i organizacji wolontariatu. (PKD 94.99.Z) 

10. prowadzenia działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt 

towarzyszących między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji  

i identyfikacji tych zwierząt, (PKD 94.99.Z) 

11. niedochodowego prowadzenia działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej  

i wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko 



pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego, (PKD 

94.99.Z) 

12. niedochodowego prowadzenia poradnictwa i konsultacji zgodnych z celami Fundacji, (PKD 

94.99.Z) 

13. popierania prac naukowo – badawczych, których celem jest ochrona zwierząt,  

(PKD 94.99.Z) 

14. wspierania schronisk dla zwierząt, (PKD 94.99.Z) 

15. niedochodowej działalności szkoleniowej, organizowania konferencji, spotkań, wykładów 

oraz warsztatów w zakresie udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom pomocy 

zwierzętom chorym, bezdomnym i porzuconym, (PKD 94.99.Z) 

16. zwalczania i przeciwdziałania wszelkich formom znęcania się nad zwierzętami, działanie  

w ich obronie i niesienie im pomocy, (PKD 94.99.Z) 

17. udzielania pomocy finansowej oraz merytorycznej placówkom oraz osobom fizycznym 

niosącym pomoc zwierzętom. (PKD 94.99.Z) 

18. inicjowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich na rzecz opieki nad  zwierzętami, 

zwiększenie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych, starszych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, (PKD 94.99.Z) 

19. promowanie i wspieranie aktywizacji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, zawodowej  

i zdrowotnej  oraz wolontariatu na rzecz zwierząt, (PKD 94.99.Z) 

20. poprawa jakości życia zwierząt i ich opiekunów, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu osób 

niepełnosprawnych, starszych i wyłączonych z życia społecznego, (PKD 94.99.Z) 

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem wg PKD jest: 

1) 63.11.Z  - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi(hosting)  

i podobna działalność; działalność portali internetowych 

2) 73.1. Z- Reklama 

3) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii  

4) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych 

nauk przyrodniczych i technicznych 

5) 72.20.Z  - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych 

6) 73.20.Z  - Badanie rynku i opinii publicznej 

7) 74.90.Z  - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowanych 

8) 75.00.Z  - Działalność Weterynaryjna 

9) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

10) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację 

 

Okres objęty sprawozdaniem :Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od  

1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  

 

II. Znaczące zasady rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało z zastosowaniem zasad rachunkowości, 

opisanych poniżej: 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające  

z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 



handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U.  z 2001r., Nr 137, poz. 1539 

oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117). 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności. 

 

Przychody i koszty: 

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej tj.  

w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Koszty, 

które nie wywierają istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki są ujmowane w bieżącym 

okresie rozliczeniowym. 

 

Należności, roszczenia i zobowiązania 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny. 

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania 

finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów 

finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według 

wartości godziwej. 

 

Inwestycje krótkoterminowe 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten 

dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez  NBP.  

 

 

 

       ZARZĄD FUNDACJI 

 

 

_________________________                    

                       Prezes Zarządu                 

 

 

 

 

______________________________ 

                             Miejscowość, data 



Rachunek wyników za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 roku 

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne 

Pozycja Wyszczególnienie  31.12.2020  

1 2 4 

A. Przychody z działalności statutowej 341 626,78  

I. Składki brutto określone statutem   

II. Inne przychody określone statutem 341 626,78  

B. Koszty realizacji zadań statutowych 193 128,31  

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B) 148 498,47  

D. Koszty administracyjne 55 128,23  

1 Zużycie materiałów i energii 2 478,74  

2 Usługi obce 6 114,41  

3 Podatki i opłaty 1 101,26  

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 45 433,82  

5 Amortyzacja   

6 Pozostałe   

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)   

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 193,31  

G. Przychody finansowe   

H. Koszty finansowe   

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 93 176,93  

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00  

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia   

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna   

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 93 176,93  

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)   

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość 
dodatnia)   

 

 

          SPORZĄDZIŁ                      ZARZĄD FUNDACJI 

 

 

 

_________________________                    _________________________                    

     Bożena Łysik                   Prezes Zarząd 

 

 

 

 

____________________________________ 

                     Miejscowość, data 



Bilans za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 roku 

Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na  

1 2 31.12.2019 31.12.2020 1 2 31.12.2019 31.12.2020 

A Aktywa trwałe 0,00  0,00  A Fundusze własne 310 061,06  403 237,99  

I 
Wartości niematerialne i 

prawne 
    I Fundusz statutowy 2 500,00  2 500,00  

II Rzeczowe aktywa trwałe     II Fundusz z aktualizacji wyceny     

III Należności długoterminowe     III 
Zysk (strata) netto za rok 

obrotowy 
36 999,55  307 561,06  

IV Inwestycje długoterminowe     IV Zysk (strata) z lat ubiegłych 270 561,51  93 176,93  

V 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
    B 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

320,64  4 229,10  

B Aktywa obrotowe 310 381,70  407 467,09  I 
Zobowiązania długoterminowe 
z tytułu kredytów i pożyczek 

    

I 
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych 
    II 

Zobowiązania krótkoterminowe 
i fundusze specjalne 

320,64  4 229,10  

II Należności krótkoterminowe 20 231,17  15 687,92  

1 Kredyty i pożyczki     

2 Inne zobowiązania 320,64  4 229,10  

3 Fundusze specjalne     

III Rezerwy na zobowiązania     

III Inwestycje krótkoterminowe 290 150,53  391 779,17  IV Rozliczenia międzyokresowe     

1 Środki pieniężne 290 150,53  391 779,17  1 
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
    

2 Pozostałe aktywa finansowe     2 
Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

    

C 
Krótkoterminowe 

rozliczenia 
międzyokresowe 

            

D 
Należne wpłaty na kapitał 

(fundusz) podstawowy 
            

  Suma bilansowa 310 381,70  407 467,09    Suma bilansowa 310 381,70  407 467,09  

 

SPORZĄDZIŁ                     ZARZĄD FUNDACJI 

 

 

 

_________________________                    _________________________                    

     Bożena Łysik                   Prezes Zarząd 

 

 

____________________________________ 

Miejscowość, data 

 



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 

za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

1.  Bilans Fundacji wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 407 467,09 zł.  

2. Aktywa trwałe na koniec okresu 31.12.2020 r. wynoszą 0,00. 

3. Zmiany w wartości aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym: wynoszą 0,00. 

4.  Aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie oraz na kontach bankowych 

Fundacji w wysokości 391 779,17zł.  

5.  Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r. wykazuje zysk w wysokości 

93 176,93 zł.  

6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym 

przychodów określonych statutem. 

Głównymi źródłami przychodów statutowych w okresie sprawozdawczym były: 

-  darowizny 1 % przekazane przez Urzędy Skarbowe    231 331,00 zł. 

-  wpłaty bezpośrednie na konto 13 547,98 zł.   

- dotacje 0,00 zł.   

-  barter i usługi sponsorowane  94 680,00   zł.      

         - pozostałe 2067,80 zł. 

7.  Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone 

statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 

Działalności administracyjnej – 55 128,23 zł. 

Działalności statutowej –   193 128,31 zł.  

Pozostałe- 193,31 zł. 

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Fundusz statutowy został przeznaczony na realizację celów statutowych. 

9. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych  

z działalnością statutową 

Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 

statutową w omawianym okresie sprawozdawczym. 

10 . Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach 

ich finansowania.  

Struktura przychodów i kosztów oraz składników majątku Fundacji nie uległa istotnym zmianom w 

porównaniu do ubiegłorocznego okresu sprawozdawczego. 

SPORZĄDZIŁ                   ZARZĄD FUNDACJI 

 

_______________________                    _________________________                    

     Bożena Łysik                  Prezes Zarząd 


