
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 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

Fundacja nie udzielała kredytówczłonkom organów administrujących, zarządzających, nadzorujących a takżenie ma zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancjii poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA
A Aktywa trwałe – 18.141,82
B Aktywa obrotowe 85.483,66
- Należności krótkoterminowe 650,31
- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunku 84.333,35
PASYWA
A Fundusz własny 98.148,50
- Fundusz statutowy 1.000,00
- Zysk z lat ubiegłych 87.490,56
- Zysk roku obrotowego 2021 9.441,94
B Zobowiązania
- Zobowiązania krótkoterminowe 5.476,98

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 182.956,95
- Darowizny od osób prawnych 50.337,47
- Wpływy z bazarków 7.205,50
- Darowizny w naturze od osób prawnych 11.973,46
- Zbiórki publiczne 74.016,05
- Wpływy z 1% 58.282,80

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- Amortyzacja – 2.937,17
- Zakup wyposażenia 31.945,50
- Karma dla psów 35.539,81
- Zakup leków 3.844,70
- Zwrot kosztów paliwa 8.087,88
- Akcesoria dla psów i środki czystości 4.800,20
- Art. biurowe 1.588,19
- Usługi weterynaryjne 42.920,16
- Usługi obce 45.036,70
- Transport 10.375,00
- Hotele dla psów 115.027,00
- Zakupy z logo fundacji 7.814,30
- Ubezpieczenie OC 356,57
- Ubezpieczenia majątkowe 3.360 – rozliczane w czasie 5 lat
- Opłaty bankowe 330,00
- Rozliczenie kosztów w latach następnych 3,024 -ubezpieczenie rzeczowe
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6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

- Usługi weterynaryjne 66.898,86

- W tym realizowane z 1% z roku 2020 8.617,05

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

Faktura nr. 2021/11/12, której duplikat został wystawiony w dniu 23/08/2022 będzie rozliczona w
roku 2022 jako błąd podstawowy.

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: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-09-28
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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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