
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

Zobowiązania jednostki sa zobowiązaniami krótkoterminowymi o okresie wymagalności w roku 2019.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek - 4.760,12 zł

Zobowiązania z tytułu podatków , ubezpieczeń społecznych - 1.722,00 zł

Razem zobowiązania krótkoterminowe - 6.482,12 zł

Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.

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

nie dotyczy Fundacji

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dane uzupełniające AKTYWA:

W roku 2018 nie dokonywano wpłat zaliczkowych na nabycie nieruchomości. Dotychczasowa wartość wpłaconych środków - 290.500,00 zł

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek wynoszą - 3.494,34 w tym:

z tytułu dostaw i usług - 2.439,06 zł

z tytułu podatków ,ubezpieczeń - 1.055,28 zł

Dane uzupełniające PASYWA:

Zobowiązania krótkoterminowe do rozliczenia w roku 2019 - 6.482,12 zł w tym;

zobowiazania z tytułu kredytów i pozyczek - 78,30 zł

W roku 2018 wynik finansowy netto za rok 2017 został przeksięgowany na konto wynik finansowy z lat ubiegłych nie zwiększając
przychodów roku 2018.

 

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

Struktura rzeczowa przychodów na dzień 31.12.2018 roku:

1. Dotacje - 0,00 zł

2. Darowizny - 296.233,86 zł

3. Pozostałe określone statutem:

1% podatku - 229.028,25 zł

zbiórki publiczne - 11.702,55 zł

Razem osiągnięte przychody w roku 2018 - 536.964,66 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura rzeczowa poniesionych kosztów rodzajowych:
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Struktura rzeczowa poniesionych kosztów rodzajowych:

1. Koszty działalności statutowej - 464.443,11 zł w tym;

- sterylizacja i kastracja - 33.885,73 zł

- usługi weterynaryjne, leki - 46.811,17 zł

- karma dla zwierząt - 76.350,31 zł

- poprawa warunków bytowania - 27.080,76 zł

- materiały, remonty bieżące, pomoc społeczna - 100.922,33 zł

- zużycie energii i gazu - 24.476,51 zł

- wynagrodzenia i inne świadczenia - 99.660,93 zł

- usługi obce - 9.506,43 zł

- wywóz nieczystości - 12.894,24 zł

- pozostałe koszty statutowe - 32.854,70 zł

2. Koszty administracyjne - 15.169,04 zł w tym;

- zużycie materiałów i energii - 4.278,40 zł

- usługi obce - 10.890,64 zł

3. Koszty finansowe - 1.162,08 zł

4. Pozostałe koszty operacyjne - 0,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja w 2018 roku nie zwiększała funduszu statutowego.

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 z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wyniosły - 229.028,25 zł

Kwota w całości została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową fundacji tj. karma dla zwierząt, usługi
weterynaryjne, leki, sterylizacje i kastracje, poprawę warunków bytowania 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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018:

kasa krajowych środków pieniężnych - 31.755,09 zł

bieżący rachunek bankowy - (-) 78,30 zł

pomocniczy rachunek bankowy - 0,00 zł

Data sporządzenia: 2019-06-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-29
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Małgorzata Wodyńska
Prezes Zarządu - Irena Jarosz 
Członek Zarządu - Teresa Cieszanowska 
Członek Zarządu - Gabriela Janusz

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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