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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 5482630528

KRS 0000366266

Nazwa firmy Fundacja Dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat"

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

śląskie cieszyński

Cieszyn Cieszyn

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL śląskie cieszyński Cieszyn

Zamkowa 3ABC

Cieszyn 43-400 Cieszyn

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2021

31.12.2021

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

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

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowania (po aktualizacji wyceny 
środków trwałych) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych 
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

 Przychody obejmują przychody w postaci środków pieniężnych i innych aktywów finansowych ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem Fundacji, 
w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątu, a także kwoty należne ze sprzedaży skłądników majątku oraz przychody finansowe, dotacje, i subwencje uzyskiwane od 
jednosteksamorzadu terytorialnego na zadania zlecone oraz srodki z programów rządowych i międzynarodowych. Koszty dzialalności operacyjnej stanowią koszty 
bezpośrednio zwiazane z dzialalnością statutową i gospodarczą Fundacji. Za koszty uwaza sie również koszty administracyjne ( ogólnego zarządu) Fundacji, a w 
szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia na rzecz proacowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub morzeniowe środków 
trwalych oraz wartości niematerialnych  i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. koszty uznawane są 
zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztami. Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są 
bezpośrednio związane z główną działalnościa jednostki. Wynik finansowy jednostki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadajace na jego 
rzecz przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyzej zasadami. Wynik finanasowy ustalany jest z uwzględnieniem 
wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zachowaniem zasad memoriału, współmiernosci 
przychodów i kosztów oraz ostrożności.

ustalenia wyniku finansowego 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

 

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 18.07.2022
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Fundacja Dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat" 
Zamkowa 3ABC, 43-400 Cieszyn
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nazwa banku,
numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Aktywa razem  157 202,46  176 045,73  0,00

  Aktywa trwałe  7 014,74  14 937,40  0,00

   Wartości niematerialne i prawne  5 000,00  12 500,00  0,00

   Rzeczowe aktywa trwałe  2 014,74  2 392,50  0,00

   Należności długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  44,90  0,00

  Aktywa obrotowe  150 187,72  161 108,33  0,00

   Zapasy  3 230,23  2 401,87  0,00

   Należności krótkoterminowe  14 679,96  15 740,21  0,00

   Inwestycje krótkoterminowe  131 815,04  142 193,68  0,00

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  462,49  772,57  0,00

  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00  0,00  0,00

Pasywa razem  157 202,46  176 045,73  0,00

  Fundusz własny  122 056,64  141 924,99  0,00

   Fundusz statutowy  500,00  500,00  0,00

   Pozostałe fundusze  0,00  0,00  0,00

   Zysk (strata) z lat ubiegłych  141 424,99  76 095,69  0,00

   Zysk (strata) netto -19 868,35  65 329,30  0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  35 145,82  34 120,74  0,00

   Rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe  20 145,82  11 620,74  0,00

   Rozliczenia międzyokresowe  15 000,00  22 500,00  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 18.07.2022
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Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Przychody z działalności statutowej  455 867,83  476 767,01  0,00

  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  453 867,83  471 972,13  0,00

  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  2 000,00  2 000,00  0,00

  Przychody z pozostałej działalności statutowej  0,00  2 794,88  0,00

Koszty działalności statutowej  453 398,00  431 829,51  0,00

  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  451 398,00  429 829,51  0,00

  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  2 000,00  2 000,00  0,00

  Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)  2 469,83  44 937,50  0,00

Przychody z działalności gospodarczej  107 702,93  40 261,10  0,00

Koszty działalności gospodarczej  102 138,70  17 944,51  0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)  5 564,23  22 316,59  0,00

Koszty ogólnego zarządu  36 342,71  14 767,83  0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -28 308,65  52 486,26  0,00

Pozostałe przychody operacyjne  10 891,66  12 849,37  0,00

Pozostałe koszty operacyjne  2 301,13  107,37  0,00

Przychody finansowe  12,19  111,58  0,00

Koszty finansowe  162,42  10,54  0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -19 868,35  65 329,30  0,00

Podatek dochodowy  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) netto (M - N) -19 868,35  65 329,30  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 18.07.2022














