
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie .

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

W roku obrotowym objętym sprawozdaniem Fundacja nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających
ani nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałe

W roku 2018 w Fundacji nie wystąpiły aktywa trwałe.

2. Aktywa obrotowe

Fundacja posiada aktywa obrotowe w wysokości 86735,08 zł. postaci:

A. inwestycji krótkoterminowych, na które składają się:

- środki pieniężne w kasie – 3351,27 zł.

- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 70758,31 zł.

B. należności krótkoterminowych w wysokości: 10646,17 zł.

C. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1684,62 zł. (rozliczenie w czasie kosztów ubezpieczenia oraz zużycia paliwa do
samochodów)

D. należności od budżetu państwa – 294,71 zł.

3. Fundusze:

A. Fundusz założycielski - 2000,00 zł.

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody określone statutem, w tym: 248553,79

- Granty i dotacje 65000,00

- Darowizny pieniężne 128055,74

- Przychody ze zbiórek i imprez publicznych 4841,44

- Przychody z działań edukacyjnych, opieki nad zwierzętami i
organizacji imprez i inne

 

14476,89
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- Przychody OOP-1% 30757,76

- Przychody ze sprzedaży darów rzeczowych 2425,46

- Nawiązki zasądzone przez Sądy 2996,50

Pozostałe przychody operacyjne 0,61

Przychody finansowe, w tym: 43,02

- odsetki bankowe 43,02

RAZEM 248597,42

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych 80414,43

Koszty administracyjne 25271,53

Koszty sprzedaży darów rzeczowych 1727,00

Koszty finansowane ze zbiórek publicznych 4847,55

Koszty finansowane z 1% 3986,99

Projekt Tesco 5000,00

Projekt – Realizacja programów zwiększających
świadomość 66454,32

Razem 187701,82

Pozostałe koszty operacyjne 12,50

KOSZTY OGÓŁEM 187714,32

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji jest równy funduszowi założycielskiemu.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
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W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 Fundacja uzyskała środki w wysokości 30757,76 zł. z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.

Z kwoty otrzymanej z 1% wydatkowano sumę 3986,96 zł. na zakup usług weterynaryjnych i lekarstw dla zwierząt.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Edyta Szklarz Marta Włosek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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