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Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości:
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia bądź kosztów wytworzenia 
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności;
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

W zakresie nieobjętym Rozporządzeniem Fundacja stosuje przepisy ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn.zm).
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również do celów podatkowych.
2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są w Biurze rachunkowym.
4. Księgi rachunkowe obejmują:
- dziennik zbiorczy,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje:
- informację dodatkową składającą się z wprowadzenia dodatkowych informacji i objaśnień,
- bilans,
- rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
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Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na 
każdy inny dzień bilansowy.
Na wynik finansowy składa się:
a/ przychody podstawowej działalności operacyjnej (przychody ze sprzedaży usług)
b/ koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty zakupu usług obcych)
c/ pozostałe przychody i zyski (pozostałe przychody operacyjne i finansowe)
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Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Sprawozdanie sporządza się z zastosowaniem uproszczeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do
ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje:
a/ bilans;
b/ rachunek zysków i strat;
c/ informacje ogólne i uzupełniające do bilansu.
Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
Rachunek wyników sporządza się w wariancie porównawczym.
Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.
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FUNDACJA ANIMALS PRZYSTAŃ 
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FUNDACJA ANIMALS 
PRZYSTAŃ ŚWINOUJŚCIE

01.01.2021 - 31.12.2021

zł

2021

106 970,31

38 740,35

68 229,96
88 459,69

88 459,69

18 510,62

0,00

18 510,62

8 492,38

1 191,93

25 811,07

25 811,07

2020

91 391,32

36 734,20

54 657,12
48 582,24

48 582,24

42 809,08

0,00

42 809,08

4 771,89

0,00

47 580,97

47 580,97
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - darowiny osób fizycznych (1% ): 38 740,35 zł     

- nawiążka sądowa 13 500,00 zł     

52 240,35 zł     

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego -  zł                 

-  zł                 

III. Przychody pozostałe

 - wpłaty na rzecz Fundacji 38 292,35 zł     

- uzyskane przychody 2 000,00 zł        

- wpłaty ze zbiórek 14 437,61 zł     

- pozostałe przychody operacyjne 8 492,38 zł        

63 222,34 zł     

5)

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - koszty finansowane z darowizn 38 292,35 zł     

- koszty finansowane z 1% 26 429,28 zł     

- pozostałe 23 738,06 zł     

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

III. Pozostałe koszty 1 191,93 zł        

89 651,62 zł     

6)

7)

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

 Fundusz statutowy w bieżącym roku został zwiększony o uzyskany zysk z roku 2020

 Fundacja  posiada statut organizacji pożytku publicznego. 

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo;

 Fundacja Animals Przystań Świnoujście  nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w 

części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.)

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub 

umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 

wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Fundacja  nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju)

 Fundacja otrzymała darowizny tylko od osób prywatnych i przeznaczyła je w całości na działanie statutowe w zakresie edukacji 

związanej z ochroną zwierząt .

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o 

przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków 

publicznych;

 Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na koncie bankowym.Fundacja nie ma zobowiązań 

do zapłaty w przyszłym roku..

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat 


