
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 zaciągała w okresie sprawozdawczym zobowiązań finansowych w tym również z 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

Fundacja nie udzielała w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,
nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości,
nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Grupa/  wartość początkowa  /  zwiększenie  / 
zmniejszenia  /  umorzenie  /  wartość końcowa  
Wartości niematerialne i
prawne/12271,15/1280/0/10322,4/3228,75
Grunty/2752189,56/488000/0/0/3240189,56
Zestawy komputerowe/6739,97/0/0/4479,2/2260,77
Środki transportu/80324,6/23303/700/28866,9/74060,7
Budynki i
lokale/947067,01/212000/0,00 /142197,08/1016869,93
Urządzenia techniczne/53768,82/0/0/8544,04/45224,78
Inne środki trwałe/18672,99/0/0/2195,13/16477,86
Ogółem
/3871034,1/724583/700/196604,75/4398312,35

Zaliczki na środki trwałe w budowie, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:
aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy.

Grupa/  wartość początkowa  / 
zwiększenie  /  zmniejszenia  /  umorzenie  /
wartość końcowa  
Grunty
/1100000/100000/700000/0/500000
Budynki i lokale w
budowie/14671,23/0/0/0/14671,23
Ogółem
/1114671,23/100000/700000/0/514671,23

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 KWOTA

Darowizny otrzymane

        Druk: NIW-CRSO



Darowizny od osób fizycznych 6573080,15

Darowizny od osób prawnych 967772,57

Darowizny 1% 2554838,29

Zbiórki publiczne

Zbiórki publiczne od osób fizycznych 131332,31

Darowizny rzeczowe otrzymane

Darowizny rzeczowe od osób fizycznych 194207,57

Darowizny rzeczowe od osób prawnych 197745,74

Darowizny nie finansowe otrzymane

Darowizny nie finansowe od osób fizycznych 189694,61

Darowizny nie finansowe od osób prawnych 45354,37

Nawiązki sądowe 20853,72

Dotacje, subwencje i dopłaty

Dotacja Urząd Miasta st. Warszawa 70000,00

Dotacja Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 50000,00

Urząd Miasta Gdynia 70000,00

Miasto Słupsk 15000,00

Przychody odpłatna działalność statutowa

Sprzedaż fakturowana 58884,68

Przychody działalność gospodarcza

Sprzedaż fakturowana 268135,53

        Druk: NIW-CRSO



Sprzedaż niefakturowana 1083,94

Przychody finansowe

Odsetki uzyskane i zarachowane 5413,32

Inne przychody finansowe 0,66

Pozostałe przychody

Dotacje, subwencje i dopłaty 15000,00

Inne przychody operacyjne 59734,12

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY KWOTA

Koszty opieki nad zwierzętami 9294107,24

Koszty odpłatnej działalności statutowej 266091,92

Koszty działalności gospodarczej 282259,79

Koszty administracyjne 1112921,44

Koszty finansowe 8855,65

Pozostałe koszty 145075,06

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na Fundusze własne w kwocie 4475409,37 składają się:

 

- Fundusz Statutowy 2 100,00

- wynik finansowy za lata poprzednie 4 094 488,89

- wynik finansowy okresu sprawozdawczego 378820,48

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

 KOSZTY PRZYCHODY

        Druk: NIW-CRSO



Darowizny 1%  0,00 2554 838,29

Usługi weterynaryjne 2029073,02 0,00 

Karma dla zwierząt 525765,27 0,00 

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

Wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki zostały w sprawozdaniu
zaprezentowane.

Data sporządzenia: 2019-06-11

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Dorota Dębniak

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

        Druk: NIW-CRSO
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