
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-02-22

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA TOWARZYSTWO WETERYNARYJNE
03-743 WARSZAWA
KIJOWSKA 11 
0000406362

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Fundacja zajmuje się ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz promocją i organizacją wolontariatu.
Przedmiotem działalności statutowej Fundacji wg PKD jest:
- odpłatnej działalności statutowej:
1) niesienia pomocy, chorym,  porzuconym i krzywdzonym zwierzętom (PKD 94.99.Z) 
2) prowadzenia działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt towarzyszących między 
innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji tych zwierząt , (PKD 94.99.Z)
- nieodpłatnej działalności statutowej:
1) niesienia pomocy, chorym,  porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, (PKD 94.99.Z)
2) kształtowania humanitarnego stosunku do zwierząt; (PKD 94.99.Z)
3) upowszechniania i ochrony praw zwierząt; (PKD 94.99.Z)
4) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką, (PKD 
94.99.Z)
5) działania na rzecz wzrostu aktywności i osobistego zaangażowania społeczności lokalnych w działania na 
rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt; (PKD 94.99.Z)
6) upowszechnienia wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa; 
(PKD 94.99.Z)
7) przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wo
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejestr Sądowy: XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 - 31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) 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
tak

8) 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)

9) 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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.      
         z 2001r., Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117).

Druk: MPiPS


