
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 2019 w Fundacji nie wystąpiły aktywa trwałe.
2. Aktywa obrotowe
Fundacja posiada aktywa obrotowe w wysokości 159 698,63 zł w postaci:
A. inwestycji krótkoterminowych 144 070,22 zł, na które składają się:
- środki pieniężne w kasie – 2 000,84 zł,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 142 069,38 zł.
B. należności krótkoterminowych w wysokości: 13 979,03 zł, w tym:
- od odbiorców – 13 603,95 zł,
- od budżetu państwa – 7,56 zł,
- należności dochodzone na drodze sądowej – 367,52 zł.
C. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1 649,38 zł. (rozliczenie w czasie kosztów ubezpieczenia oraz zużycia paliwa do
samochodów)

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: 246 255,35

- Granty i dotacje 40 000,00

- Darowizny pieniężne 112 260,44

- Przychody ze zbiórek i imprez publicznych 3 084,35

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

 

16 906,31

- Przychody OPP 59 817,53

- Przychody ze sprzedaży darów rzeczowych 5 059,49

- Nawiązki zasądzone przez Sądy 9 127,23

        Druk: NIW-CRSO



Pozostałe przychody operacyjne 53,72

Przychody finansowe, w tym: 36,86

- odsetki bankowe 36,86

RAZEM 246 345,93

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych 85 119,10

Koszty administracyjne 36 449,17

Koszty sprzedaży darów rzeczowych 2 076,31

Koszty finansowane ze zbiórek publicznych 4 727,86

Koszty finansowane z 1% 1 247,00

Projekt – Realizacja programów
zwiększających świadomość 46 429,74

Razem 176 049,18

Pozostałe koszty operacyjne 29,00

KOSZTY OGÓŁEM 176 078,18

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

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2019 Fundacja uzyskała środki w wysokości 59 817,53 zł z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.

Z kwoty otrzymanej z 1% wydatkowano sumę 1 247,00 zł na zakup środków pielęgnacyjnych 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.

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-28

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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