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Warszawa, 31.03.2011 r 

 
 
 
 

Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt - VIVA!  
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 
 

INFORMACJA DODATKOWA 
 

 
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA!,  00-367 Warszawa,   
ul Kopernika 6/8, zarejestrowana w Krajowy Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000135274, powołana 
na czas nieograniczony w celu charytatywnej pomocy zwierzętom  
 
Sprawozdanie obejmuje okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010 
 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się 
przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności świadczące o poważnym zagrożeniu dla 
kontynuowania działalności. 
 
Podmiot nie jest wyodrębnioną jednostką i nie posiada jednostek wyodrębnionych rachunkowo.  
 
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 2010 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. 

 
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. 

 
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny 
nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
Bilans na dzień 31 grudnia 2010 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 720.957,99  
 
Rachunek wyników za rok 2010 wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami realizacji zadań 
statutowych w wysokości 41.915,17 
 
Działalność statutowa Fundacji realizowana była w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 
publicznego.  
 
Dotacje oznaczały dofinansowanie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 
Na darowizny składały się środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz wpłaty z tytułu 1% 
 
Działalność gospodarcza Fundacji polegała na prowadzeniu sprzedaży gadżetów w sklepie 
internetowym, na aukcjach allegro, organizacji kiermaszy i stoisk w miejscach publicznych oraz 
wydawaniu i sprzedaży czasopisma Vege.  
 
Zatrudnienie w roku obrotowym 2010.  
Średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło: 7 osób na umowę o pracę; 4 osoby na umowę cywilno–
prawną.  
 
 
Deklaracje Fundacja jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i w zakresie określonym w 
art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zobowiązana do składania deklaracji: 
 
CIT-8, CIT-D, CIT-O 
VAT-7K 
PIT-4R 
DRA ze stosownymi załącznikami 
 
 
 

Przyjęto 
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(Zarząd) 
 
 
Juliet Gellatley  

Peter Anthony Wardle 

Beata Gajek 

(Rada Fundacji) 
________________ 


