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 posiada 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
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontach bankowych. Należności z tytułu dostaw i usług
495,37 zł to opłacona faktura proforma faktura księgowana w 2019 r. Zobowiązania z tytułu podatku na kwotę 19,00zł zostały zrealizowane w 2019 r.
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
Fundacja osiągnęłą przychody z 1% w kwocie 20 344,30 zł, darowizny od osób fizycznych w kwocie 3 635,56 zł, darowizny od osób
prawnych w kwocie 1 985,90 zł,. Przychodem jest również wynik finansowy z poprzednich lat w kwocie 3 410,06 zł. Darowizny z tytułu 1%
wydatkowane były na cele statutowe.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Poniesiono koszty zużycia materiałów w kwocie 7 905,45 zł, usługi 12 752,47 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 851,00 zł (osoby od
interwencji), koszty reklamy 86,10 zł (strona www Fundacji), usługi bankowe 65,00 zł (karta), pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenie
fundacji 273,00 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy pozostawał na niezmienionym poziomie.
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
Fundacja osiągnęłą przychody z 1% w kwocie 20 344,30 zł. W 2018 r. fundacja przeznaczyła środki z 1% zarówno pozostałe z poprzedniego
roku jak i bieżące na realizację celów statutowych w kwocie 19 274,95 zł. Zakupiono karmę dla zwierząt, budy, linki, szczepionki. Przekazano
karmę, odżywki schronisku dla bezdomnyh zwierząt oraz wsparto finansowo schronisko ,aby zapewnić bieżące potrzeby zwierząt
schroniskowych. Pokryto też zakup paliwa na wyjazdy interwencje. Zakupiono usługi weterynaryjne (leczenie zwierząt), ubezpieczenie oraz
pokryto koszt wynagrodzenia z umowy o dzieło dla osoby, która sporządzała dokumentację z interwencji.
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
Fundacja otrzymała darowizny od osób fizycznych i prawnych i wydatkowała je lub bedzie je wydatkować w przyszłym okresie na cele
statutowe fundacji. Kwoty darowizn umieszczone sa w pozycji struktury przychodów. Fundacja prowadzi swoją działalność na zasadzie
wolontariatu. Zaangażowane osoby poświęcają swój prywatny czas na działania. Potrzeby zwierząt są duże i każde środki mogłyby być
wykorzystane. Fundacja stara się gospodarować pozyskanymi środkami racjonalnie, tak by pomóc tym najbardziej potrzebującym oraz jak
największej ilości zwierząt w danym roku.
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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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