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
1. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1667943,62 w tym wobec:
- dostawców, nierozliczone w kwocie 946857,87
- budżetu, nierozliczone w kwocie 89561,56
- pracowników, nierozliczone w kwocie 631524,13
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 udzielono
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 3493892,93 w tym:
- nierozliczone dotacje, darowizny, lokaty w kwocie 3379110,04
- środki pieniężne w kwocie 114782,89
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 w wysokości 1531415,56 pochodzą ze źródeł:
- 1% podatku dochodowego kwota 882303,90 co stanowi 57,61% przychodów
- darowizny od osób fizycznych kwota 376403,35 co stanowi 24,58% przychodów
- darowizny od osób prawnych kwota 272708,31 co stanowi 17,81% przychodów
przeznaczone na działalność statutową
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty ogółem wyniosły 1646613,09 i objęły wydatki na cele statutowe:
- merytoryczne w tym na:
- usługi weterynaryjne, lekarstwa kwota 430747,46 co stanowi 26,16 % kosztów
- opieka nad zwierzętami kwota 301746,34 co stanowi 18,33% kosztów
- karma kwota 81355,11 co stanowi 4,94% kosztów
- energia kwota 42225,66 co stanowi 2,56% kosztów
- wywóz nieczystości 4694,76 co stanowi 0,29% kosztów
- pozostałe kwota 66004,66 co stanowi 4,01% kosztów
- osobowe w tym na:
- listy płac kwota wypłacona 92400,00 co stanowi 5,62% kosztów
- umowy zlecenia kwota wypłacona 221350,04 co stanowi 13,44% kosztów
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- narzuty na wynagrodzenia ogółem kwota 385553,56 co stanowi 23,41% kosztów
- koszty administracyjne kwota 18735,50 co stanowi 1,14% kosztów
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Brak danych
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
Brak danych
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
Brak danych
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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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