
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.  Nie mamy informacji dotyczących tych treści .

Nie mamy zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

W zwiazku z powyższym, nie możemy wskazać ich  charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

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.  Nie mamy informacji dotyczących tych treści. 

Nie udzielaliśmy zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,

W związku z powyzszym nie mozemy wskaać oprocentowania, głównych warunków oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a
także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

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

PRZYCHODY ŁĄCZNIE - 565 756,51 zł.

1. Przychody- działalność statutowa nieodpłatna OPP: 364.351,51 zł.

Darowizny - wpłaty na konto od osób fizycznych: 69.262,07 zł.

Darowizny od osób prawnych: 10.000,00 zł.

Inne  - rzeczowe   9.256,81 zł.

Darowizny - wpłaty do puszek (zbiórka publiczna): 9.205,22 zł.

Darowizna 1%: 266.627,41 zł.

      2. Przychody- działalność statutowa odpłatna OPP: 201.405,00 zł.

w tym 
Usługi przyjęcia zwierząt:  183.405,00 zł.

Usługi – zajęcia  edukacja    500,00 zł  

Prowadzenie schroniska, gospodarstwa rolnego  17.500,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

ROZCHODY - KOSZTY ŁĄCZNIE:  533.072,84.zł.

W tym:
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514.235,84 zł na cele statutowe

18.767,14 zł na koszty zarządu ogólnego

69,86 zł. koszty finansowe

Koszty działalności statutowej - struktura:

działalności statutowej odpłatnej – 194 833,35 zł.

w tym:

189.157,98 zł. – działalność statutowa odpłatna

5.675,37 zł koszty administracyjne działalności statutowej odpłatnej

i

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 338.169,63 zł.

 

Struktura koszty działalności statutowej wg celów statutowych i innych wydatków (533.072,84 zł.):

1.     514.235,84 zł. - rozchody - koszty na cele statutowe, w tym :

          - 491.190,62 zł. na koszty prowadzenia schroniska i gospodarstwa i wszystkich działań z tym zwiazanych

          - 17.369,85 zł. na koszty edukacji i  animaloterapii

- 5.675,37 zł. na koszty administracyjne działalności statutowej odpłatnej

2. 18.767,14 zł. na koszty zarządu ogólnego 
3.  69,86 na koszty finansowe

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

Przychody uzyskane z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych - 266.627,41 zł.
Koszty poniesione z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  266.627,41zł.

Środki finansowe z 1 % podatu dochodowego od osób fizycznych zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym na:

32.766,84 zł. - zakup paszy (siano, słoma, musli dla koni, owies) , karma dla psów i kotów  

73,242,26 zł. – usługi weterynaryjne, leczenie i kastracje

21 413,15 zł. – zakup bud i  kojców

34.730,41 zł. – remonty pomieszczeń , budynków, wybiegów, zakup materiałów budowlanych i wyposażenia

8.448,00 zł - hotele dla zwierząt i pensjonaty i domy tymczasowe

24.653,99 zł, - prowadzenie zajeć animaloterapeutycznych (głównie dogoterapii)

78.118,37 zł. usługi obce związane z  prowadzeniem schroniska i gospodarstwa rolnego - dostawy, opłaty, usługi obce

UWAGA:

14 254,39 zł. to kwot która pozostala na dzień  31.12.2019 roku w dyspozycji Fundacji ze srodków pochodzacych z 1 % podatku,
przekazanego w 2019 roku przez podatników.  Środki re w pierwszych miesiacach 2020 roku zstały orzekazane na zakup paszy  - siana i
słomy dla zwierząt gospodarskich. 
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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

Wynik finansowy Fundacji na dzień 31.12.2019 roku - 32 683,67 zł.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji i Rady Fundacji dodatni wynik finansowy w kwocie = 32 683,67 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące
sześćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy), zwiększy przychód lat następnych. 

Nie potrafimy wskazać innych istotnych informacji.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-07-30

BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE 
DANUTA WIERZBICKA-PAWLIK 
ul. Pułaskiego 26/4 
40-276 KATOWICE 
Świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 5693/97

Jarosław Motak - Prezes Zarządu 
Aneta Motak - Członek Zarządu

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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