
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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń.

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałe 

W roku 2020 nie wystąpiły w Fundacji aktywa trwałe. 

2. Aktywa obrotowe

Fundacja posiada aktywa obrotowe w wysokości 291 248,82 zł w postaci:

A. inwestycji krókoterminowych w wysokości 275 894,51 zł, w postaci:

- środki pieniężne w kasie: 1 280,12 zł

- środki pieniężne na rachunkach bankowych: 274 614,39 zł

B. należności krótkoterminowych w wysokości 13 555,23 zł, w tym:

- od odbiorców: 13 187,71 zł

- należności dochodzone na drodze sądowej: 367,52 zł

C. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 1 799,08 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

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Fundacja osiągnęłą następujące przychody:

Przychody określone statutem, w tym: 369 831,63 zł

- granty i dotacje: 39 829,00 zł

- darowizny pieniężne: 247 821,28 zł

- przychody ze zbiórek i imprez publicznych: 2 499,31 zł

- przychody z działań edukacyjnych, opieki nad zwierzętami, organizacji imprez i inne: 7 260,00 zł

- przychody OPP: 59 091,34 zł

- przychody ze sprzedaży darów rzeczowych: 6 330,70 zł

- nawiązki zasądzone przez Sądy: 7 000,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 34,00 zł

Przychody finansowe, w tym: 7,07 zł

- odsetki bankowe: 7,07 zł
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RAZEM: 369 872,70 zł

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Fundacja zrealizowała zadanie publiczne pt. "Zwierzaki i my". Projekt
współfinansowany był przez Gminę Lublin. Wartość otrzymanej dotacji stanowiła kwota 39 829,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Fundacja poniosła następujące koszty:

Koszty realizacji zadań statutowych: 144 314,42 zł

Koszty administracyjne: 57 497,37 zł

Koszty sprzedaży darów rzeczowych: 3 114,96 zł

Koszty finansowane ze zbiórek publicznych: 0,00zł

Koszty finansowane z 1%: 0,00 zł

Projekt - Realizacja programów zwiększających świadomość: 39 829,18 zł

Razem: 244 755,93 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 59,10 zł

KOSZTY OGÓŁEM: 244 815,04 zł

 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w Fundacji wystąpiły następujące koszty rodzajowe:

Amortyzacja: 0,00 zł

Zużycie materiałów i energii: 43 491,53 zł

Usługi obce: 108 401,50 zł

Podatki i opłaty: 1 047,50 zł

Wynagrodzenia z ty. umów cywilnoprawnych: 82 531,43 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3 030,57 zł

Pozostałe koszty rodzajowe: 3 138,44 zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy powiększają nadwyżki przychodów nad kosztami. Wykorzystywany jest na działania statutowe Fundacji.

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

Przychody uzyskane z tytułu 1% wynoszą 59091,34 zł.

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 wystąpiłu
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Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

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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