
 
Fundacja dla Zwierząt ARGOS 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok 
 

1) siedziba Fundacji: 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a 
 
2) cele statutowe Fundacji: charytatywna pomocy zwierzętom bezdomnym i zwierzętom 
krzywdzonym przez ludzi oraz zapobieganie i zwalczanie źródeł takich zjawisk. 
 
3) Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy, numer 0000286138. 
 
4) Czas na jaki Fundacja została powołana: nieokreślony. 
 
5) Sprawozdanie obejmuje okres: 01 stycznia - 31 grudnia 2008 r. 
 
6) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w 
dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności świadczące o poważnym 
zagrożeniu dla kontynuowania tejże działalności. 
 
7) Podmiot nie jest wyodrębnioną jednostką i nie posiada takich jednostek. 
 
8) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, 
pomiary wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w 
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 
 

a) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 
grudnia 2008 są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku.  

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. 
c) Rachunek wyników został sporządzony w wariancie porównawczym. 

 
9) Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne. 
 

a) 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. 

b) 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.  

c) 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. 

 
10) Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
11) 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. 
 



12) 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. 
 
13) 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. 
 
14) 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. 
 
 
data sporządzenia: 20 lutego 2009 
 
Dorota Dębniak 
główny księgowy 

Urszula Pluta  
prezes zarządu Fundacji 
 
Tadeusz Wypych 
członek zarządu Fundacji 



 
Fundacja dla Zwierząt ARGOS 

Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego za 2008 r. 

 
Bilans na dzień 31 grudnia 2008 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:  
269.748,78 zł 
 
Aktywa 
 

W aktywach trwałych wykazano: 
• środek transportu o wartości 5.000,00 zł. 

  Na aktywa obrotowe w wysokości: 244.272,02 zł składają się: 
• środki pieniężne w kasie: 1.336,75 zł. 
• środki pieniężne na rachunku bankowym: 242.935,27 zł. 
• należności krótkoterminowe 20.476.76 zł. 

Pasywa 
 

Fundusz własny odzwierciedla wysokość funduszu statutowego za 
poprzednie lata tj.: 1.334,53 zł  oraz wynik finansowy netto za rok bieżący w wysokości 
261.231.96 zł. 
Na zobowiązania w kwocie 7.182,29 składają się obowiązania w stosunku do kontrahentów: 
7.182,29 zł. 
 

Rachunek Wyników 
 
Rachunek Wyników za rok 2008 wykazuje zysk, t.j. nadwyżkę przychodów z działalności 
statutowej nad kosztami ich realizacji w wysokości 261.231,69 zł. 
 
Na przychody z działalności statutowej składają się następujące pozycje: 
 

 2007 2008 
Darowizny 11.091.00 313.533,46 
Ogółem przychody statutowe 11.091.00 313.533,46 

 
Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły: 
 

 2007 2008 
Koszty Biura Ochrony Zwierząt       4 111,06         5 540,01  
Podróże służbowe       2 021,20                     -  
Opłaty pocztowe       1 047,27         5 414,11  
Pomoc prawna          600,00            125,90  
Materiały biurowe          442,59                     -  
Bezpośred. opieka nad zwierzętami       4 909,74       33 290,95  
Karma       1 238,56         8 522,97  
Weterynaria       3 671,18       20 435,22  
Materiały i wyposażenie         2 299,94  
Usługi stałe          1 106,44  
Artykuły sanitarne             926,38  

 
 
 
 



Koszty administracyjne:  
 

 2007 2008 
Prowizje bankowe            19,00            201,50  
opłaty notarialne i sądowe          913,28         3 407,00  
Serwery, domena            66,86              92,60  
Opłaty pocztowe            73,50                     -  
Telekomunikacja          663,07         3 119,16  
Transport         3 765,61  
Pozostałe koszty biura  2 865,71 

 
 
Wykazana na dzień 31.12.2008r. nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości: 
261.231,69 zł zwiększy fundusz statutowy Fundacji 
 
Zatrudnienie w roku obrotowym 2008: Fundacja nie posiada żadnych etatowych 
pracowników. Zawarte zostały dwie umowy cywilno–prawne, których realizację przewidziano na 
2009 rok. 
 
Fundacja jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i w zakresie 
określonym w art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie 
dokonuje wydatków na cele inne niż statutowe. 
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