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
Nie dotyczy
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
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Fundusz założycielski Fundacji wynosi 2000 zł. (dwa tysiace złotych).
Za rok obrotowy przyjęto rok kalendarzowy.
Fundacja posiada środki trwałe.
Fundacja nie posiada udziałów w spółkach ani akcji.
Fundacja nie podjeła działalności gospodarczej.
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
1. PRYCHODY - 556 152,00 zł.
1.1. Przychody- działalność statutowa nieodpłatna OPP: 316 214,00 zł.
Darowizny - wpłaty na konto od osób fizycznych: 96 050,14 zł.
Darowizny od osób prawnych: 5 000,00 zł.
Spadek zapiany w darowiźnie: 15 000,00 zł.
Darowizny - wpłaty do puszek (zbiórka publiczna): 14 658,67 zł.
Darowizna 1%: 185 505,19 zł.
1.2. Przychody- działalność statutowa odpłatna OPP: 239 938,00 zł.
Usługi przyjęcia zwierząt: 229 018,00 zł.
Usługi – zajęcia dogoterapia: 10 920,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
2. ROZCHODY - KOSZTY ŁĄCZNIE: 541 744,87zł.
Koszty dzialaności statutowej odpłatnej - 190 053,17 zł.
Koszty działaności statutowej nieodpłatnej - 290 187,04 zł.
Koszty administracyjne: 61 502,47 zł.
Koszty finansowe: 2,19 zł.
2.1. Rozchody - koszty na cele statutowe - 480 240,21 zł.
Koszty prowadzenia schroniska i gospodarstwa - 402 155,55 zł.
Koszty edukacji, animaloterapii - 6 621,43 zł.
2.2. Koszty administracyjne- Zarząd - 43 615,32 zł.
Opłaty bankow i inne podatki- 3 287,31 zł.
Druk: NIW-CRSO

Usługi obce- koszty zarządu - 17 887,15 zł.
Amortyzacja- 6 673,46 zł.
WYNIK FINANSOWY NA KONIEC 2018 roku - 14 407,13 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wynosi 2000 zł, nie uległ zmianie. nie został zwiększony i nie zotał wykorzystany.
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
Prychody uzyskane z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych - 185 505,19 zł.
Koszty poniesione z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych - 185 505,19 zł.
Środki finansowe z 1 % podatu dochodowego od osób fizycznych zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym na:
Łącznie działalność schroniska dla psów i kotów oraz gospodarstwa rolnego Fundacji: 185 505,19 zł.
1. Zakup karmy, siana, słomy: 37 630,02 zł.
2. Zakup wyposażenia bud i kojców: 31 891,10 zł.
3. Uslugi weterynaryjne: 6 291,83 zł.
4. Remonty zakup materiałów budowlanych, remonty,usługi obce, hotele dla zwierząt: 96 926,81 zł.
5. Inne koszty związane z funkcjonowaniem schroniska i gospodarstwa - dostawy, oplaty, usługi obce, koszt zarzadu: 12 765,43 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 potrafimy wskazać innych istotnych informacji
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Jarosław Motak - Prezes Zarządu Fundacji
Aneta Motak - Członek Zarządu Fundacji

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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