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 treści zawartych w powyższym pytaniu.
Nasza Fundacja nie ma zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych intrumentów finansowych, gwarancji i poręczęń lub zobowiazań
warunkowych, nie uwzględnionych w bilansie. .
Mając na uwadze powyższe, nie możemy wskazać ich charakteru i formy wierzytelnosci 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 treści zawartych w powyższym pytaniu.
Nasza Fundacja nie ma zobowiaązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych intrumentów finansowych, gwarancji i poręczęń lub zobowiązań
warunkowych, nie uwzględnionych w bilansie. .
W związku z powyższym, nie możemy wskazać ich charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
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 podjęła 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
I. PRZYCHODY ŁĄCZNIE - 567 015,18 zł.
1. Przychody- działalność statutowa nieodpłatna OPP: 377 522,16 zł.
Darowizny - wpłaty na konto od osób fizycznych: 88 319,57 zł.
Darowizny od osób prawnych: 0,00 zł.
Inne - darowina rzeczowa 1.500,00 zł. (Trzy ule drewniane dla pszczół, pomalowane przez dzieci)
Darowizny - wpłaty do puszek (zbiórka publiczna): 2.624,81 zł.
Darowizna 1% : 285.077,78 zł.
2. Przychody- działalność statutowa odpłatna OPP: 186.480,00 zł.
w tym:
Usługi przyjęcia zwierząt - 186.480,00 zł.
Usługi – zajęcia edukacja- 0,00 zł
Usługi dogoterapia - 0,00 zł.
3. Przychody operacyjne i finansowe - 3.013,02 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
ROZCHODY - KOSZTY ŁĄCZNIE: 642.879,06 zł.
W tym:
1. na cele statutowe - 581.214,67 zł .
2. na koszty zarządu ogólnego - 61.664,39 zł.
3. opłaty bankowe i inne podatki - 10.161,33 zł.
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4. Usługi obce koszty zarządu - 12.952,80 zł.
5. Amortyzacja - 38.483,85 zł.
6. Koszty operacyjne i finansowe - 62,41 zł.
III. Koszty działalności statutowej - struktura:
koszty działalności statutowej nieodpłatnej - 377 881,56 zł.
koszty działalnościstatutowa odpłatnej - 185 646,99 zł.
IV. Struktura koszty działalności statutowej wg celów statutowych i innych wydatków - kwota łączna 581.214,67 zł.
w tym :.
na koszty prowadzenia schroniska, gospodarstwa rolnego, pomocy zwierżetom dzikim i wszystkich działań z tym zwiazanych - 377.881,56 zł.
(działaność nieodpłatna OPP) i 185.646,99 zł. (działalność odpłatna OPP)
- na koszty edukacji i animaloterapii - 17.686,12 zł.`

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wynosi 2000 zł, nie uległ zmianie, nie został zwiększony i nie został 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 w 2021 roku - 285.077,78 zł.
(Kwota z 1 % podatku, która została niewykorzystana w 2020 roku - 14.254,39 zł.)
Koszty poniesione z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych - 271.917,12 zł.
Środki finansowe z 1 % podatu dochodowego od osób fizycznych zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym na:
zakup paszy (siano, słoma, musli dla koni, owies) , karma dla psów i kotów - 99.644,73 zł.
usługi weterynaryjne, leczenie i kastracje - 45.259,28 zł.
zakup bud i kojców - 40 582,11 zł.
remonty pomieszczeń , budynków, wybiegów, zakup materiałów budowlanych i wyposażenia - 19 775,42 zł.
usługi obce związene z prowadzeniem schroniska i gospodarstwa rolnego - 39.796,58 zł.
hotele dla zwierząt i pensjonaty i domy tymczasowe - 26 859,00 zł.
UWAGA:
14 254,39 zł. to kwota, która pozostała na dzień 31.12.2020 roku w dyspozycji Fundacji, ze środków pochodząących z 1 % podatku,
przekazanego w 2019 roku przez podatników. Uchwałą zarządu zostały jednak przeznaczone na zakup i wymianę okien, która dopiero będzie
realizowana. Na ddzień 31.12.2021 roku kwota ta nie zostałała wydana. Z 2021 roku pozostała kwota 13 160,66 pochodząca z darowizny 1
% przekazanej za rok 2020. Łączna kwota środków pochodzących z darowizny 1 % , która pozostała na dzień 31.12.2021 roku w
dyspozycji naszej Fundacji wynosiła więc 27 415,05 zł.
22.04.2000 roku podpisaliśmy umowę dzierżawy budynków i terenu po byłej Spółdzielni Rolniczej w Maciejkowicaach. Obiekt ten wymaga
remontu, w tym w pierwszym rzędzie wymiany kilkudziesięcioletniej stolarki okiennej, drzwiowej, wymiany dachu itp. Na działkach rolnych
bedą w przyszłości zlokalizowane wybiegi dla zwierząt gospodarskich, woliery dla zwierząt dzikich i plac zabaw dla psiaków. Do momentu
eksmisji i opuszczenia naszych budynków przez klub sportowy , wstrzymaliśmy sie z realizacją remontu.
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
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Wynik finansowy Fundacji na dzień 31.12.2021 roku (-) minus 75.863,88 zł.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji i Rady Fundacji ujemny wynik finansowy w kwocie (-) minus 75.863,88 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć
tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiat osiem groszy ), został pokryty z nadwyżki finansowej lat minionych.
Nie potrafimy wskazać innych istotnych informacji.
W dniu 22.04.2020 roku, podpisaliśmy umowę dzierżawy terenu i zabudowań po byłej Spółdzielni Rolniczej w Maciejkowicach. Teren i
zabudowania stanowią własność Skarbu Państwa i są w zarządzie Urzędu Miasta Chorzów. Od 2009 roku zlokalizowana jest tu nasza
siedziba, jednak korzystaliśmy tylko z malej części terenu i fragmentu zabudowań. Przygotowując sie do przejęcia terenu i budynków,
wiedzieliśmy, że czeka nas remont pomieszczeń, postawienie nowych obiektów dla zwierząt i zagospodarowanie terenu i pastwisk. Posiadamy
Uchwałę Rady Miasta Chorzów, pozwalającą nam na utworzenie Ośrodka Rehabilistacji Dzikich Zwierzat w tym miejscu. Jak juz pisaliśmy przejmując teren i zabudowania przejeliśmy także podmiot który pozostał po likwidacji "RSP Maciejkowice" - konie klubu jeździeckiego oraz
ich prywatnego właściciela. Od grudnia 2019 roku, kiedy było wiadomym, że jedynym dzierżawcą obiektu i terenu będzie nasza Fundacja,
podmiot ten nie opuścił zajmowanej stajni i części działki. Korzystał z nich bezumownie. Urząd Miasta Chorzów wystpił na drogę sądową o
eksmisję (i zapłatę) tego podmiotu. Zapadł wyrok eksmisyjny jednak strona odwołała się od niego. Sprawa sie toczy, a my czekamy na
rozstrzygnięcie. Podmiot ten korzysta z mediów (z wody i pradu) , za które płaciła nasza Fundacja. Organizuje jazdy konne i odpłatne zajęcia,
bez naszej zgody. Mamy problem nawet z parkowaniem pojazdów przez naszych wolontariuszy i odwiedzajacych, ponieważ miejsca zajete są
przez tamten podmiot. Wspólną decyzją Zarządu za zgodą Rady Fundacji podjetą w formie uchwały, wstrzymaliśmy duże prace remontowe i
inwestycyjne do momentu zakończenia sprawy o eksmisję. W listopadzie 2021 roku zapadł i uprawomocnił się wyrok sądowy w sprawie
eksmisji klubu sportowego. W grudniu 2021 roku odłączyliśmy zasilanie prądem zajmowanych przez klub budynków. Wodę pozostawliśmy
do ich dysozycji, ponieważ nie było naszą intencją pozbawienie narżenie przebywajacych tam zwierząt. Na dzień 31.12.2021 roku termin
esmisji nie był wyznaczony.
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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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