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OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek mikro Zarząd Fundacji Warta Goldena przedstawia
sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014 roku, na które składa się:


Wprowadzenie



Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.



Rachunek wyników za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o
rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Dodatkowe informacje i objaśnienia określone w załączniku 4 do Ustawy o rachunkowości nie dotyczą
Fundacji w związku z powyższym informacja dodatkowa nie została sporządzona.

Podpisy członków Zarządu

....................................................

.....................................................

(imię, nazwisko, stanowisko)

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

…………………..……………..
(imię, nazwisko, stanowisko)

WPROWADZENIE
1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Fundacji Warta Goldena z siedzibą w Warszawie ul Tamka 49 lok 11 zostało
sporządzone zgodnie z załącznikiem 4 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
Przedmiotem działalności Fundacji jest:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:
Działalność podstawowa:
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ujęte wg PKD w dziale
9499Z
Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz
Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 06.10.2012 roku pod numerem KRS 0000395734.
Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
Cel Fundacji:


działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy golden retriever i
mieszańcom tej rasy,



udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym i chorym zwierzętom,



upowszechnianie wiedzy kynologicznej,



ochrona środowiska i ochrona zwierząt.



wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,



zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie
interwencji w obronie praw zwierząt, ,



udzielanie wsparcia osobom niosącym pomoc bezdomnym psom rasy

golden retriever i

mieszańcom tej rasy.
2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się 01.01.2014 roku i kończący się
31.12.2014 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej
przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości.
3. Porównywalność danych
Sprawozdanie zawiera dane za rok 2014 oraz porównywalne dane za rok 2013
4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości
określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki
finansowej fundacji.
Wynik finansowy Fundacji za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
4.1 Rachunek wyników
4.1.1

Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze
źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze sprzedaży towarów i
usług, zbycia składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

4.1.2

Koszty
Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń
określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań
przewidzianych statutem,
- koszty prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej
- koszty administracyjne, do których zalicza się koszty utrzymania komórek administracyjnych
fundacji.

4.1.3

Na wynik finansowy fundacji wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty, a więc m.in. przychody i koszty związane ze zbyciem środków
trwałych, skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisane należności i zobowiązania,
- koszty i przychody finansowe wynikające z operacji finansowych, takie m.in. jak odsetki bankowe,
odsetki za zwłokę, dodatnie i ujemne różnice kursowe.

4. 2

Bilans

4.2.1

Rzeczowe aktywa trwałe – wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki
trwałe, środki trwałe w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4.2.2

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – wykazuje się materiały i towary wycenione wg cen
zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

4.2.3

Należności krótkoterminowe – wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na
termin ich zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

4.2.4

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na
rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.

4.2.5

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.

4.2.6
4.2.7

Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami
za dany rok obrotowy.

4.2.8

Inne zobowiązania – wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin
płatności oraz pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i
rozrachunków publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia
się w kwocie wymaganej zapłaty.

4.2.9

Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych
kosztów w wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego,
a zafakturowanych w roku
następnym.

4.3

Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub
innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs, w przypadku pozostałych
operacji.

4.4

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

5. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
5.1 Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
5.2 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
5.3 Rezerwy na zobowiązania:
Na początek okresu 6382,30
Na koniec okresu sprawozdawczego: 6382,30

Fundacja Warta Goldena
Tamka 49/11, 00-355 Warszawa
NIP: 525-252-10-89

Bilans za rok obrotowy od:2014-01-01 do:2014-12-31
Stan na: 2014-12-31
Aktywa
Numer
A
B

C

Wartość za rok
Wartość za rok
ubiegly
obecny
0.00
0.00
6844.03
13463.07
0.00
0.00
6190.25
8420.88
6844.03
13463.07

Nazwa pozycji

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:
I - zapasy
II - należności krótkoterminowe
Aktywa razem
Pasywa

Numer
A

B

C

Wartość za rok
Wartość za rok
ubiegly
obecny
-4031.65
3679.49
2100.00
2100.00
0.00
0.00
10875.68
9783.58
6382.30
6382.30
0.00
0.00
6844.03
13463.07

Nazwa pozycji

Kapitał (fundusz) własny, w tym:
I - kapitał (fundusz) podstawowy
II - należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
I - rezerwy na zobowiązania
II - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.......................................................................

.......................................................................

Wygenerowano przy pomocy programu LeftHand (http://www.lefthand.com.pl)

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny
za rok obrotowy od:2014-01-01 do:2014-12-31
Stan na: 2014-12-31
Numer
A
B

C

D

E
F
G

Wartość za rok
ubiegly

Nazwa pozycji
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
I
Amortyzacja
II
Zużycie materiałów i energii
III
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV
Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II
Zysk ze zbycia inwestycji
III
Pozostałe przychody i zyski
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II
Strata ze zbycia inwestycji
III
Pozostałe koszty i straty
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art.3 ust. 1a pkt 1,3 i 4
oraz ust. 1b ustawy)
Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust.
1a pkt 2 ustawy)
I
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Wartość za rok
obecny

34762.45

44756.88

32196.23
0.00
6948.71
3200.00
22047.52
0.14
0.00
0.00
0.14
8698.01
0.00
0.00
8698.01
0.00

43176.76
0.00
3900.89
0.00
39275.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.63
0.00
0.00
0.63
0.00

-6131.65

1579.49

-6131.65

1579.49

0.00
-6131.65

1579.49
0.00

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.......................................................................

.......................................................................

Wygenerowano przy pomocy programu LeftHand (http://www.lefthand.com.pl)

Fundacja WARTA GOLDENA
KRS 0000395734; Regon 145831763
NIP 525-252-10-89

www.wartagoldena.org.pl
fundacja@wartagoldena.org.pl
tel. 605 273 373

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Zarządu Fundacji Warta Goldena
2014 roku

Fundacja Warta Goldena została założona 25 kwietnia 2011 roku przez:
Andrzeja Misztala, Warnę Strzelecką i Barbarę Waligórę-Piętak.
Siedziba fundacji: 00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 m. 11
Adres do korespondencji: ul. Wakacyjna 52 m. 3, 05-509 Józefosław
Email: fundacja@wartagoldena.org.pl
Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S ądowym w dniu 6 pa ździernika
2011 roku pod numerem KRS 0000395734; REGON 145831763,
NIP 525-252-10-89
Członkowie Zarządu:
Barbara Waligóra-Piętak, prezes zarządu, zam. w Gliwicach 44-122, przy ul. Młodych
Patriotów 6 m. 24
Warna Strzelecka – wiceprezes zarządu, zam. w Warszawie 00-355, przy ul. Tamka 49 m.
11
CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierz ąt, w szczególno ści psów rasy
golden retriever i mieszańcom tej rasy,

2. udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym i chorym zwierz ętom,
3. upowszechnianie wiedzy kynologicznej,
4. ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
5. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomno ści zwierz ąt,
6. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególno ści 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 zwierz ętom
bezdomnym i pokrzywdzonym.
2)Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania
i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierz ętom, zarówno domowym jak
i wolno żyjącym.
3)Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalno ści edukacyjnej,
informacyjnej, internetowej, wydawniczej, reklamowej w środkach masowego przekazu.
4)Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierz ąt bezdomnych, w tym
realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
5)Wspieranie działalności służb weterynaryjnych maj ących na celu ochron ę zdrowia
zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
6)Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w nast ępstwie niewła ściwego
traktowania ich przez człowieka.
7)Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostaj ących pod opiek ą Fundacji.
8)Działalność adopcyjną zwierząt.
9)Zorganizowanie siatki rodzin zastępczych dla zwierząt oczekuj ących na adopcj ę.
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 działalno ść 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 realizacj ę celów Fundacji.
15)Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierz ąt.
16)Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.
Głównym źródłem finansowania fundacji jest zbiórka datków na rachunek bankowy.
Jedynymi przychodami fundacji w roku 2014 były darowizny i odsetki bankowe.
Członkowie organów fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,
fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swoje koszty administracyjne.
W roku 2014 uzyskane przychody wyniosły łącznie 44756.88 zł w tym:
z darowizn od osób i firm prywatnych – 39275.87zł
z odsetek bankowych – 0,14 zł
Poniesione w latach 2014 koszty wyniosły ł ącznie 40.894,24 zł w tym:
Opieka weterynaryjna i leczenie psów – 14375,11zł
Pokarm i akcesoria dla psów – 2652,53zł
Zabiegi sterylizacji i kastracji psów – 3461,87zł
Operacje - 480,00zł
Koszty administracyjne – 3458,32zł
Koszty reklamowe – 403,44zł
Fundacja udziela pomocy bezdomnym psom.
Pomoc polega głównie na:
- finansowaniu profilaktyki (odrobaczanie, szczepienia, zabezpieczanie przeciw kleszczom i
pchłom)) oraz leczenia poważnych przypadków zachorowań lub urazów
- doradztwu w zakresie zachowań psów
- finansowaniu zabiegów kastracji i sterylizacji
- umieszczaniu psów szukających nowych domów w domach tymczasowych
- finansowaniu utrzymywania psów przebywających tymczasowo u osób prywatnych do
czasu znalezienia dla nich docelowych domów (karma, wyprawka)
- adopcjach psów szukających nowych domów
W ramach upowszechniania wiedzy kynologicznej Fundacja zorganizowała w 2014 roku
dwa Zjazdy dla właścicieli psów rasy Golden Retriever: 4-dniowy w Pieczyskach w czerwcu
2014, gdzie odbył się wykład dotyczący działania komórek macierzystych (lek. wet. Jerzy
Kemilew) i 2-dniowy w październiku w Zaborzu (zjazd integracyjny).

Fundacja uczestniczyła również z zbieraniu pieniędzy w czasie WOŚP w styczniu 2014
roku, następnie prowadziła stoisko na wystawie psów w Katowicach w marcu 2014 roku,
ufundowała rozety na wystawie Golden Retrieverów w Świerkla ńcu w maju 2014.
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.
Fundacja w roku 2014 wydała kalendarze z fotografiami psów, które znalazły nowe domy
w danym roku. Nawiązała również współpracę z Monik ą Suchowiak, prowadz ąc ą szkolenia
psów. Monika Suchowiak została doradcą szkoleniowym dla osób prowadz ących domy
tymczasowe dla psów fundacyjnych oraz dla właścicieli adoptowanych psów z fundacji.
W ramach działalności Fundacji w 2014 roku sfinansowano utrzymanie, opiekę
weterynaryjną (badania, diagnostyka, wizyty lekarskie, szczepienia, lekarstwa) ł ącznie 41
psów (przebywających w domach tymczasowych a także, w kilku przypadkach, pod
opieką właścicieli:
w tym:
sfinansowano 1 zabieg operacyjny:
Misiek - daroplastyka
oraz 11 zabiegów kastracji i sterylizacji
Opłacono też hotelik i opiekę behawioralną dla dwóch psów: Wigo i Rico w wysoko ści:
9905, 00 złotych.
W 2014 roku przeprowadzono 52 adopcje: Castiel, Amar, Nobel, Dora, Biały, Zuzia, Zola,
Marley, Astra, Szogun, Garret (podwójna adopcja), Gimli, Julek, Jordan, Jerry, Duma, Neo,
Viva, Max, Clifford, Brutus, Luka, Cezar, Aron, Rika, Soffi, Falko, Nela, Rico, Kobi, Rufi,
Ruda, Pema Didi, Baster, Fado, Brutus, Misiek, Beta, Maksio, Pongo, Jacky, Maja, Mia, Lola,
Lucy, Luna, Fifi, Lunka, Lukas, Luvi.
W grudniu 2014 roku prezes Barbara Waligóra-Piętak złożyła rezygnację z pełnienia
funkcji Prezesa Fundacji. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Fundacji.
Nowy zarząd został wybrany w 2015 roku.
W grudniu 2014 roku złożono do KRS wniosek o przyznanie Fundacji Warta Goldena
statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Status został przyznany Fundacji w dniu 6

stycznia 2015 roku.
W 2014 r. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, nie wypłacała wynagrodze ń, nie
udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabywała akcji, obligacji, nieruchomo ści, środków
trwałych.
Podmioty państwowe i samorządowe w 2014 r. nie zleciły Fundacji żadnej działalno ści.
Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. Fundacja zło żyła w terminie deklaracj ę
podatkową w formie rocznego rozliczenia CIT-8. W roku 2014 w Fundacji nie była
przeprowadzana kontrola.
Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 roku

