
Załącznik nr 2 do bilansu oraz rachunku wyników 

 

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r 

Fundacji dla Bezdomnych Zwierząt FELINEUS 

 

1. Fundacja dla Bezdomnych Zwierząt FELINEUS z siedzibą w Rzeszowie  Jaśminowa 8/1  jest 

organizacją społeczną, posiada osobowość prawną, nie nastawioną na zysk, nie prowadzącą 

działalności gospodarczej, której  statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

2. Fundacja została zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem 

0000405803, statystyczny numer identyfikacyjny REGON 180800206. 

3. Sprawozdanie finansowe prezentuje działalność fundacji za rok 2012. Sprawozdanie 

finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. 

Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie fundacji. Księgi prowadzone są przy użyciu 

elektronicznego systemu przetwarzania danych, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 

29.09.1994 roku. 

4. Fundacja składa deklarację CIT-8, nie jest płatnikiem podatku VAT, nie zaciągała kredytów, 

nie udzielała poręczeń. 

5. Fundacja w 2012 roku nie zatrudniała osób na umowę o pracę i umowę zlecenie. Członkowie 

Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę w fundacji. 

6.  Metody wyceny aktywów i pasywów: 

I.  AKTYWA: 

 Aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne w kasie oraz na rachunku bankowym i  
wyniosły  łącznie 940,77 zł. 

 Zapas karmy wartości 4.500 zł 
 

II.  PASYWA: 

 W skład pasywów wchodzą fundusze własne – fundusz statutowy  

 Zobowiązania krótkoterminowe to rozrachunki z dostawcami krajowymi  od których 
Fundacja dokonuje zakupów. Przewidywany termin ich realizacji to styczeń 2013r 

 Zobowiązania długoterminowe nie występują. 
 

III.  Szczegółowe zasady prezentacji aktywów i pasywów: 
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe – nie 
występują 

 
IV.  Informacje uzupełniające o przychodach i kosztach. 
 

Na przychody z działalności statutowej nieodpłatnej składają się  
wpłaty od darczyńców:          31.027,74 



   
 
Na przychody z działalności statutowej odpłatnej składa się wpłata  
od Urzędu Gminy za opiekę nad bezdomnymi psami:         247,50 
 
Darowizny rzeczowe:                       5.134,00 
 
RAZEM PRZYCHODY:         36.409,24 
 
 
Koszty realizacji zadań statutowych:      33.740,12 
 
Koszty administracyjne:          3.859,53 

  
       RAZEM KOSZTY:         37.599,65 

 
Przychody finansowe:                  0,05 
 
Koszty finansowe:                 48,00 
 
Wynik finansowy STRATA        -1.238,36 

 
 

7. Wynik finansowy/strata – wyniósł -1.238,36  zł, słownie jeden tysiąc trzydzieści osiem złotych 

36/100. Działalność fundacji mimo przewagi kosztów nad przychodami umożliwiły pożyczki 

fundatorów.   

 

  


