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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy FUNDACJA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FELINEUS

Województwo Podkarpackie

Powiat M. RZESZÓW

Gmina M. RZESZÓW

Siedziba

Miejscowość RZESZÓW

Adres

Kod kraju PL

Województwo Podkarpackie

Powiat M. RZESZÓW

Gmina M. RZESZÓW

Ulica BŁ. K. KOWALSKIEGO

Nr budynku 18

Nr lokalu

Miejscowość RZESZÓW

Kod pocztowy 35-317

Adres

Poczta RZESZÓW

NIP 8133670821

KRS 0000405803

Data od 2021-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2021-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według
zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Zapas karmy na koniec roku obrotowego jest
wyceniany wg średnich cen rynkowych.

ustalenia wyniku finansowego

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat na podstawie zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości. Wynik finansowych
ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie)

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 28 640,33 36 588,04 -

• Aktywa trwałe 0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 28 640,33 36 588,04 -

•• Zaliczki na poczet
dostaw

843,50 288,00 -

•• Środki pieniężne w
kasie i na rachunkach
bankowych

27 676,83 36 130,04 -

•• Zapasy 120,00 170,00 -

Pasywa razem 28 640,33 36 588,04 -

• Fundusz własny -1 298,95 10 080,62 -

•• Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

9 080,62 -21 737,68 -

•• Zysk (strata) netto -11 379,57 30 818,30 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

29 939,28 26 507,42 -

•• Zobowiązania
długoterminowe

0,00 3 500,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

29 939,28 23 007,42 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

523 689,36 454 107,49 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

514 563,49 454 107,49 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

9 125,87 0,00 -

Koszty działalności
statutowej

530 074,23 419 474,20 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

520 948,36 419 474,20 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

9 125,87 0,00 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

-6 384,87 34 633,29 -

Koszty ogólnego
zarządu

4 994,74 3 815,06 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

-11 379,61 30 818,23 -

Pozostałe przychody
operacyjne

0,05 0,08 -

Pozostałe koszty
operacyjne

0,01 0,01 -

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

-11 379,57 30 818,30 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

-11 379,57 30 818,30 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacja-dodatkowa_FF_2021.pdf
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