
Fundacja Pomocy Zwierzętom REGON: 146325849

Husky Adopcje

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

2015 2014

A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 22 547,67                25 611,53                

zmiana stanu produktów (zweiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

B. Kosztypodstawowej działalności operacyjnej 28 020,80                26 783,68                

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii 465,54                     701,67                     

III. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

IV. Pozostałe koszty 27 555,26                26 082,01                

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 5 473,13 -                 1 172,15 -                 

aktualizacja wartości aktywów

D. Pozostałe koszty i straty, w tym:

aktualizacja wartości aktywów

E. Podatek dochodowy

F. Wynik finansowy netto ogółem 5 473,13 -                 1 172,15 -                 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami  (wielkość ujemna) 5 473,13 -                 1 172,15 -                 

Data sporządzenia: 31 marca 2016r.                           Podpisy:  Kinga Wasylewska (-)     Magdalena Szecówka (-) 

WyszczególnieniePozycja

Dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1z pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. Dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, 

organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych

 Dane za rok 



Fundacja Pomocy Zwierzętom dla jednostek mikro REGON: 146325849

Husky Adopcje sporządzony na dzień 31.12.2015

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 31.12.2015 31.12.2014 1 2 31.12.2015 31.12.2014

A Aktywa trwałe -                          -                          A Fundusze własne 4 473,13 -               172,15 -                  

I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1 000,00                1 000,00                

II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe -                          -                          III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
5 473,13 -               1 172,15 -               

IV Inwestycje długoterminowe -                          -                          1
Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wielkość dodatnia)

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2

Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna)
5 473,13 -               1 172,15 -               

B Aktywa obrotowe 954,33                   670,30                   B
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
5 427,46                842,45                   

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
-                          -                          I

Zobowiązania długoterminowe z 

tytułu kredytów i pożyczek
-                          -                          

II
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne
5 427,46                842,45                   

1 Kredyty i pożyczki

2 Inne zobowiązania 5 427,46                842,45                   

3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe 876,33                   670,30                   III Rezerwy na zobowiązania

1 Środki pieniężne 876,33                   670,30                   IV Rozliczenia międzyokresowe -                          -                          

2 Pozostałe aktywa finansowe 1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2

Inne rozliczenia 

międzyokresowe

Suma bilansowa 954,33                   670,30                   Suma bilansowa 954,33                   670,30                   

Data sporządzenia  31 marca 2015 Podpisy Kinga Wasylewska (-) Magdalena Szecówka (-)

BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe 78,00                     -                          



Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica DARWINA Nr domu 1 A Nr lokalu 2

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-484 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 500144944

Nr faksu E-mail 
fundacja@huskyadopcje.org

Strona www www.huskyadopcje.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-12-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14632584900000 6. Numer KRS 0000434040

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

Kinga Wasylewska Prezes Zarządu TAK

Magdalena Szecówka Zastępca Prezesa 
Zarządu

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

Monika Jakubaszek Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Sylwia Piotrowska Członek Rady Fundacji TAK

Agnieszka Kwarcińska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM HUSKY ADOPCJE

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)

300

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Bezdomne i potrzebujące psy w typie rasy siberian husky, ich mieszańce, pozostałe psy ras 
północnych, oraz inne psy i zwierzęta w potrzebie.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja podejmowała działania na rzecz zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt i zmniejszania ich 
nadpopulacji poprzez:

a) sterylizację i kastrację zwierząt, które trafiły pod opiekę fundacji, a także egzekwowanie sterylizacji 
oraz kastracji zwierząt oddawanych do adopcji prze osoby prywatne.
b) egzekwowanie zapisu w umowie o zobowiązaniach nowego właściciela dot. kastracji lub sterylizacji ( 
dot. to zwierząt zbyt młodych lub chorych, nie kwalifikujących się do zabiegu w dniu adopcji),
c) chipowanie i rejestrowanie w bazie Safe-animal wszystkich zwierząt trafiających pod opiekę Fundacji,
d) propagowanie wiedzy na temat bezdomności zwierząt poprzez wpisy na stronie internetowej 
fundacji, forum oraz na portalach społecznościowych, a także spotkania edukacyjne w przedszkolach i 
szkołach.
e) wspieranie i pomaganie w poszukiwaniach właścicieli zaginionych psów, pomoc w ogłoszeniach, 
przekazywanie informacji odpowiednim jednostkom,
f) poszukiwanie nowych domów dla bezdomnych zwierząt, poprzez ogłoszenia, ale także informacje 
umieszczane na różnych portalach oraz współpracę z innymi organizacjami prozwierzęcymi. 
g) umieszczanie i utrzymywanie zwierząt, gdzie pod opieką rodzin zastępczych, szkoleniowców, 
behawiorystów i specjalistów weterynarii przechodzą proces leczenia i przystosowują się do życia w 
nowym domu.
h) aktywne promowanie adopcji psów ras północnych i zaprzęgowych na zawodach organizowanych 
przez Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów, współpraca z organizatorami zawodów.
i) promowanie rekreacji i aktywnego wypoczynku z psem.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Niesienie pomocy 
porzucanym i krzywdzonym 
zwierzętom, głównie 
poprzez udzielanie im 
schronienia i opieki do 
czasu znalezienia nowego 
domu, jak również poprzez 
umieszczanie ich w 
schroniskach, hotelach i 
domach tymczasowych, 
działalność adopcyjna oraz 
zapewnienie niezbędnej 
opieki weterynaryjnej. 
Wspieranie wszelkich 
działań w zakresie 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt towarzyszących, 
poprzez działania 
zmierzające do ograniczenia 
populacji zwierząt 
niechcianych, w tym 
realizowanie programu 
sterylizacji i kastracji oraz 
elektronicznej rejestracji

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

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

Druk: MPiPS 3
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 22,547.67 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22,547.67 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) 0.00 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

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

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)

27,555.26 zł

0.00 zł

0.00 zł

465.54 zł

0.00 zł

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: 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

28,020.80 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 28,020.80 zł

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

-5,473.13 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 4



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

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)

10.00 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
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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

Fundacja Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje powstała dzięki wieloletniemu zaangażowaniu miłośników psów 
północnych w pomoc tym zwierzętom. Od trzech lat działamy w formie zorganizowanej. Zarówno Zarząd jak i 
wszyscy wolontariusze działają charytatywnie, a całość zebranych środków jest wykorzystywana na pomoc 
zwierzętom. Dzięki zaangażowaniu osób wspierających Fundację udało się już pomóc ponad 250 psom.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Kinga Wasylewska
Magdalena Szecówka / 15 lipca 

2016r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-06-30

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metoda wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz 
sposób sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015r. sa zgodne z Ustawą o 
rachunkowości z dnia 29 września 2004r. 
Nalezności krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Inwestycje krótkoterminowe 
wyceniane są według ceny rynkowej. Środki pieniężne, obejmujące środki zgromadzone na rachunkach 
bankowych oraz gotówkę są wyceniane w wartości nominalnej. Na Fundusze własne składa się fundusz 
statutowy, który stanowi fundusz założycielki oraz nadwyżka przychodów nad kosztami. 
Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych 
odrębnymi przepisami prawa. Otrzymane przychody są księgowane bezpośrednio w przychody okresu 
obrachunkowego. 
Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty 
administracyjne fundacji, takie jak zużycie materiałów, zakup usług obcych, podatki i opłaty. W trakcie roku 
obrotowego koszty administracyjne sa księgowane na oddzielnych kontach.

II

Fundacja Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji 
krótkoterminowych:

Aktywa: 
Należności krótkoterminowe: 78.00 zł
Środki pieniężne w kasie: 359,23 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 517,10 zł
RAZEM: 954,33 zł

Pasywa: 
Fundusz własny - statutowy: 1.000,00 zł
Wynik finansowy - nadwyżka kosztów nad przychodami: -4.473,13 zł
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 5.427,46 zł 
RAZEM: 954,33 zł

III

Działalność statutowa Fundacji była realizowana wyłącznie w formie nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego. Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego ani działalności gospodarczej. 

Darowizny oznaczały dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy lub do kasy Fundacji, czynione w ciągu roku 
przez osoby fizyczne. 
Na przychody z działalności statutowej składają się następujące pozycje:
1) darowizny od osób fizycznych: 22.547,67 zł

IV

Informacja o strukturze kosztów określonych statutem oraz koszty administracyjne:
1) koszty realizacji zadań statutowych: 27.555,26 zł
2) koszty administracyjne (zużycie materiałów i energii): 465,54 zł

Koszty finansowe w roku 2015 nie wystąpiły.
V

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników zwiększa, po zatwierdzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego, odpowiednio koszty lub przychody w następnym roku obrotowym.

Rachunek wyników za rok 2015 wykazał stratę, t.j. nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości: 5.473,13
 zł, która zostanie pokryta z przyszłych przychodów.

VI

Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 

W roku obrotowym 2015 fundacja nie zatrudniała żadnych etatowych pracowników.
VII
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