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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. ks. Kowalskiego

Nr budynku 18

Nr lokalu

Miejscowość Rzeszów

Kod pocztowy 35-317

Adres

Poczta Rzeszów

NIP 8133670821

KRS 0000405803

Data od 2019-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2019-12-31

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)

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Fundacja stosuje zakładowy plan kont zgodny z wzorcowym wykazem
planu kont wg „Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych” A. Michalik wyd. Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.

ustalenia wyniku finansowego

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. 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 4 268,73 15 892,67 -

• Aktywa obrotowe 4 268,73 15 892,67 -

•• Zaliczki na poczet
dostaw

1 585,85 1 596,44 -

•• Środki pieniężne w
kasie i na rachunkach
bankowych

2 207,88 7 879,03 -

•• Zapasy 475,00 6 417,20 -

Pasywa razem 4 268,73 15 892,67 -

• Fundusz własny -20 737,68 -16 467,44 -

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

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

-17 467,44 -17 320,55 -

•• Zysk (strata) netto -4 270,24 -146,89 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

25 006,41 32 360,11 -

•• Zobowiązania
długoterminowe

3 500,00 4 233,89 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

21 506,41 28 126,22 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 4



Dokum
ent nie jest sprawozdaniem

 finansowym

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

380 375,17 257 972,37 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

380 375,17 243 842,99 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

0,00 14 129,38 -

Koszty działalności
statutowej

381 141,17 256 275,33 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

381 141,17 256 275,33 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 0,00 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 -

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

-766,00 1 697,04 -

Przychody z działalności
gospodarczej

0,00 0,00 -

Koszty działalności
gospodarczej

0,00 0,00 -

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D -
E)

0,00 0,00 -

Koszty ogólnego
zarządu

3 567,66 1 844,00 -

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

-4 333,66 -146,96 -

Pozostałe przychody
operacyjne

4,14 0,12 -

Pozostałe koszty
operacyjne

0,72 -17 467,49 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Przychody finansowe 60,00 0,00 -

Koszty finansowe 0,00 0,00 -

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

-4 270,24 -17 467,44 -

Podatek dochodowy 0,00 0,00 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

-4 270,24 -17 467,44 -
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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_2019.pdf
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