
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

Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji nie wystąpiły.
Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

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

Fundacja nie udzielała i nie korzystała z pożyczek/kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. W roku 2018 w majątku Fundacji nie wystapiły wartości niematerialne i prawne.
2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3 Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umównie występują.
4 Kapitał podstawowy w całości jest własnością Fundacji.
5 Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.

6. Zgodnie z postanowieniami Statutu dodatni wynik finansowy za rok 2018 w  kwocie 19444,24 zł jako nadwyżka przychodów nad kosztami
została zaliczona w przychody statutowe 2019 roku.
7. W prezentownym roku obrotowym organizacja nie utworzyła rezerw.
8. Fundacja w trakcie 2018 roku nie zatrudniała nikogo.
9. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartośći należności.

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

Rodzaj przychodu kwota
A. Przychody statutowe w tym : 168252,78
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1516549,35
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 14867
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 1726,43
  
  
  

Przychody z działalności statutowej-168 437,32

w tym

-darowizny-112857,60

-wpływy z "bazarków"-14867

-darowizny w naturze-38876,29

-zbiórki publiczne-1726,43

-pozostałe koszty-24,23

-pozostałe przychody-280,58

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
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B. Koszty statutowe w tym: 171119,48

I. Koszty nieodpłatnej działalnośći pożytku publicznego 156922,74
II.Koszty odpłatnej działalnośći pożytku publicznego 14196,74

Zużycie materiałów-55894,23 w tym :

-karma dla psów 45636,50

-zakup leków-321,75

-zwrot kosztów paliwa( wizyty przed,po adopcyjne i odwiedzanie psów w celach kontroli i zrobienia zdjęć na hotelach) -4666,20

-akcesoria dla psów-5161,90

-art.biurowe-107,88

Usługi obce-111282,21 w tym :

- usługi weterynaryjne-48209,08

-transporty psów - 9587,95

-hotelowanie psów-53485,18

-zakupy z logo fundacji-4560,52

-polisa ubezpieczeniowa oc-356,57

-opłaty bankowe-508,50

-rozliczenie kosztów-251,30

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku obrotowymnie wystapiły zyski i straty nadzwyczajne. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat
ubiegłych.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w spawozdaniu.
W roku obrotowymnie dokonano zmian zasad rachunkowości.

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

Nie uzyskaliśmy w roku 2018 przychodów z tytułu 1 %

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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a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną sprzedającemu wraz z
podatkiem VAT, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i
przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o
rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej
przyjętych w szczególności nieodpłatnie (w formie darowizny) ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego
przedmiotu. Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu
środka trwałego do użytkowania. Umorzeń środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł dokonuje się w sposób
uproszczony poprzez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji. b)
Finansowe aktywa trwałe - wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty
ich wartości, c) Należności - wycenia się w wartości nominalnej, zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności, d) Inwestycje
krótkoterminowe - wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia, e) Środki pieniężne - wycenia się według wartości
nominalnej, f) Zobowiązania - wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności,
g) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu Czas i sposób rozliczenia jest
uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, h) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny i obejmują, w szczególności, równowartość otrzymanych lub należnych od członków środków z tytułu świadczeń, których wykonanie
nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, i) Fundusz statutowy – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według ceny
nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT, powiększonej w przypadku importu o obciążenia
publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz
z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia. W przypadku braku możliwości
ustalenia ceny nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej przyjętych w szczególności nieodpłatnie (w formie darowizny) ich wyceny
dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Umorzeń środków trwałych o
wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony poprzez dokonanie odpisów jednorazowo całej
wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji. b) Finansowe aktywa trwałe - wycenia się na dzień bilansowy według
ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, c) Należności - wycenia się w wartości nominalnej,
zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności, d) Inwestycje krótkoterminowe - wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen
nabycia, e) Środki pieniężne - wycenia się według wartości nominalnej, f) Zobowiązania - wycenia się na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty, zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności, g) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w
odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów następują stosownie do upływu czasu Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, h) Rozliczenia
międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują, w szczególności, równowartość
otrzymanych lub należnych od członków środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, i)
Fundusz statutowy – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
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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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