
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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłuznych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzglęgnionych 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

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzajacych, nadzorujących a także nie ma zobowiązań zaciagniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

A -Aktywa trwałe nie występują

B -Aktywa obrotowe 93128,62
- Należności krótkoterminowe 688,93
- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunku 92439,69

PASYWA
A- Fundusz własny 88490,56
- Fundusz statutowy 1000,00
- Zysk z lat ubiegłych 47772,27
- Zysk roku obrotowego 2020- 39718,29
B- Zobowiązania
- Zobowiązania krótkoterminowe 4.638,06

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

- Darowizny od osób fizycznych 220951,59
- Darowizny od osób prawnych 6499,05
- Wpływy z bazarków 12990,85
- Darowizny w naturze osób prawnych 11973,46
- Zbiórki publiczne 3928,67
- Wpływy z 1%  49018,60

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- Zakup wyposażenia 1631,99

- Karma dla psów 26913,71

-Karma z darowizny 11973,46

- Zakup leków 140,54

- Zwrot kosztów paliwa 12349,54

- Akcesoria dla psów 3125,70

- Art. biurowe 1801,98

- Usługi weterynaryjne 38.294,35
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- Usługo obce 28133,20

- Transport 11485,08

- Hotele dla psów 96824,00

- Zakupy z logo fundacji 2875,78

- Ubezpieczenie OC 356,57

- Opłaty bankowe 384,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w trakcie roku 2010 nie uległ zmianie.

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

Wpływy z 1% 49.018,60

Z czego poniesiono wydatki na: 

- Zakup karmy dla psów 5.035,33
- Usługi weterynaryjne 38.294,35

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

Ponadto dokonano spisania sald na kwote 12.648,00 jako pozostałe przychody operacyjne, oraz 1.600,48
jako pozostałe koszty operacyjne 1600,48
Wynik finansowy roku 2019 został dodatkowo obciążony kwotą 8.271, 83 , na którą skadaja się faktury z
roku 2019 nie ujęte w sprawozdaniu za ten okres.
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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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