
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA WARTA GOLDENA
00-355 WARSZAWA
TAMKA 49 11
0000395734

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie zawiera informacje w zakresie ustalonym w zał. 4 do ustawy nie zaś jak pozostałe jednostki, 
które nie korzystają z uproszczeń - w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 (art. 46. ust. 5 pkr 4 uor, 
Uproszczony jest zakres informacji wskazany w zał. 4 (art.47 ust. 4 pkt 4 uor) Jednostka nie sporządza zest. 
zmian w kapitale i przepływów p.
5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się 
przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Sporządzono dnia:2017-07-09

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 są 
zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku.
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
rachunek wyników został sporządzony w wariancie porównawczym.
Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, 
lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte 
prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. 
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do 
użytku środka trwałego. Stosowane są stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych zgodnie 
z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej 
zapłaty, powiększone o odsetki za zwłokę w zapłacie należności (odsetki te księgowane są w dobro 
przychodów finansowych) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wykazywane są według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia. W przypadku gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczają potrzeby działalności lub 
z innego powodu podlegają obniżce cen, ceny zakupu lub koszty wytworzenia są obniżane do ceny netto 
pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, a inwestycje krótkoterminowe dla których nie 
istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. Różnice między ceną zakupu a wartością 
rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do 
przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w koszty finansowe.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z 
odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów 
finansowych
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BILANS
sporządzony na dzień: 2016-12-31

FUNDACJA WARTA GOLDENA
00-355 WARSZAWA
TAMKA 49 11
0000395734

Stan na

2016-01-01 2016-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 0.00 0.00

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00

1 Środki trwałe 0.00 0.00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00

c) urządzenia techniczne i maszyny 0.00 0.00

d) środki transportu 0.00 0.00

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

3 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 2,932.11 1,953.66

I Zapasy 0.00 0.00

1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 0.00 0.00

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Należności od pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych

0.00 0.00

c) inne 0.00 0.00

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 2,932.11 1,953.66

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2,932.11 1,953.66

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2,932.11 1,953.66

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2,932.11 1,953.66
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- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

AKTYWA razem 2,932.11 1,953.66

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 2,534.34 514.82

I Kapitał (fundusz) podstawowy 2,100.00 2,100.00

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0.00 0.00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej

0.00 0.00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0.00 0.00

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 0.00 0.00

- na udziały (akcje) własne 0.00 0.00

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych -1,145.15 434.34

VII Zysk (strata) netto 1,579.49 -2,019.52

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 397.77 1,438.84

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

0.00 0.00

3 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

e) inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 397.77 1,438.84

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 397.77 1,438.84

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 397.77 1,438.84

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00
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Sporządzono dnia: 2017-07-09

Marzena Kotulska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Warna Strzelecka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

0.00 0.00

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i) inne 0.00 0.00

4 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 0.00 0.00

PASYWA razem 2,932.11 1,953.66
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FUNDACJA WARTA GOLDENA
00-355 WARSZAWA
TAMKA 49 11
0000395734

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek 
powiązanych

39,978.04 0.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39,978.04 0.00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna)

0.00 0.00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

B. Koszty działalności operacyjnej 35,754.59 0.00

I. Amortyzacja 0.00 0.00

II. Zużycie materiałów i energii 7,807.80 0.00

III. Usługi obce 27,946.79 0.00

IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 0.00 0.00

V. Wynagrodzenia 0.00 0.00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 0.00 0.00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0.00 0.00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 4,223.45 0.00

D. Pozostałe przychody operacyjne 2,482.28 60,120.17

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Dotacje 0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

IV. Inne przychody operacyjne 2,482.28 60,120.17

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,482.28 60,120.17

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3. Inne przychody operacyjne 0.00 0.00

E. Pozostałe koszty operacyjne 6,271.39 62,169.69

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 6,271.39 62,169.69

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 62,169.69

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3. Inne koszty operacyjne 6,271.39 0.00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 434.34 -2,049.52

G. Przychody finansowe 0.00 30.00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0.00 0.00

a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2016-12-31
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości
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Sporządzono dnia: 2017-07-09

Marzena Kotulska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Warna Strzelecka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych 0.00 0.00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

V Inne 0.00 30.00

H. Koszty finansowe 0.00 0.00

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

IV. Inne 0.00 0.00

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) 434.34 -2,019.52

J. Podatek dochodowy 0.00 0.00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

L. Zysk (strata) netto (I - J - K) 434.34 -2,019.52
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sporządzono dnia:2017-07-09

I

nie dotyczy

II

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a 
także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

III

W pozycjach sprawozdania nie wysytępują pozyje wyrażone walutach obcych/

IV

nie dotyczy

V

nie dotyczy

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

Nie dotyczy

X

nie dotyczy
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Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica TAMKA Nr domu 49 Nr lokalu 11

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-355 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 605 273 373

Nr faksu E-mail 
fundacja@wartagoldena.org.
pl

Strona www www.wartagoldena.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-01-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14583176300000 6. Numer KRS 0000395734

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Warna Strzelecka Prezes TAK

Ewa Meller Wiceprezes TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Kamila Drozd Przewodniczący Rady TAK

Amelia Rozpara Członek Rady TAK

Agnieszka Wysocka Członek Rady TAK

FUNDACJA WARTA GOLDENA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

200

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy golden retriever i 
mieszańcom tej rasy,
2. udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym i chorym zwierzętom,
3. upowszechnianie wiedzy kynologicznej,
4. ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
5. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
6. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie 
interwencji w obronie praw zwierząt, ,
7. udzielanie wsparcia osobom niosącym pomoc bezdomnym psom rasy golden retriever i mieszańcom 
tej rasy.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami 
fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.
2)Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i 
rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym.
3)Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, 
internetowej, wydawniczej, reklamowej w środkach masowego przekazu.
4)Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, w tym realizowanie programu 
kastracji i sterylizacji.
5)Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt oraz 
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
6)Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania ich 
przez człowieka.
7)Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostających pod opieką Fundacji.
8)Działalność adopcyjną zwierząt.
9)Zorganizowanie siatki rodzin zastępczych dla zwierząt oczekujących na adopcję.
10)Współpracę z lecznicami weterynaryjnymi, lekarzami weterynarii, behawiorystami, treserami 
zwierząt w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
11)Sprzedaż przedmiotów pochodzących z darowizn.
12)Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych, biurowych, sprzętu i 
wyposażenia lokali, w których prowadzona jest działalność Fundacji.
13)Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i promowanie.
14)Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w celu 
prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji.
15)Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierząt.
16)Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.

Głównym źródłem finansowania fundacji jest zbiórka datków na rachunek bankowy. Jedynymi 
przychodami fundacji w roku 2016 były darowizny i odsetki bankowe. Członkowie organów fundacji nie 
pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji, fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie 
swoje koszty administracyjne.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Psy przekazane fundacji, psy odebrane ze schronisk, psy chore, psy, którym fundacja pomogła 
finansowo.

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

W ramach działalności 
Fundacji w 2016 roku 
sfinansowano utrzymanie, 
opiekę weterynaryjną 
(badania, diagnostyka, 
wizyty lekarskie,  
szczepienia,  lekarstwa) 
łącznie, pod opieką 
właścicieli):
w tym:
sfinansowano 11 zabiegi 
operacyjne:
Nora – usunięcie listwy 
mlecznej (2 operacje)
Kamper – operacja 
składająca roztrzaskana 
nogę po wypadku
Aris i Sheri – wycięcie 
nowotworów (łącznie 3 
interwencje chirurgiczne)
Medal – splenectomia
Baster – usunięcie zębów 
oraz usunięcie guza w pysku

Bady – otwarcie jamy 
brzusznej
oraz 23 zabiegi kastracji i 
sterylizacji
Opłacono hotelik i opiekę 
behawioralną dla dwóch 
psów: Deizi i Rico w 
wysokości: 2920, 00 
złotych.
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działalność charytatywnej W ramach upowszechniania 
wiedzy kynologicznej i 
działań na rzecz walki z 
bezdomnością psów, w 
minionym roku Fundacja 
brała udział w 
następujących 
wydarzeniach:
-otwarty piknik 
charytatywny pn. „Psi Los 
Warty Goldena” 
(współorganizator);
-zjazd dla właścicieli psów 
rasy Golden Retriever, 
podczas którego odbyły się 
wykłady na temat żywienia 
psów, pielęgnacji oraz 
komunikacji między psem i 
człowiekiem (organizator);
-piknik Animal Patrol 
Łódzkiej Straży Miejskiej 
(stoisko edukacyjne);
-piknik z okazji dnia dziecka 
zorganizowany przez firmę 
DHL Oddział Łódź (stoisko 
edukacyjne);
-XXIV Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych w 
Łodzi (stoisko edukacyjne);
-XXIV Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych 
we Wrocławiu (stoisko 
edukacyjne).

Fundacja uczestniczyła 
również z zbieraniu 
pieniędzy w czasie WOŚP w 
styczniu 2016 roku. 
Fundacja prowadzi również 
na forum dyskusyjnym, a 
także w trakcie spotkań z 
kandydatami do adopcji i 
właścicielami psów, 
doradztwo w zakresie 
szkolenia, żywienia psów, 
profilaktyki weterynaryjnej, 
w porozumieniu ze 
specjalistami z 
poszczególnych dziedzin.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 60,150.17 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 60,120.17 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 30.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

62,169.69 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

62,169.69 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 62,169.69 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-2,019.52 zł
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4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ewa Meller 2017-06-30 Data wypełnienia sprawozdania 2017-07-09
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