
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

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne wegług ceny nabycia
środki trwałe wegług ceny nabycia
inwentarz żywy według ceny nabycia
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik:
nie zmieniono metod wyceny aktywów i pasywów    
     
c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Nie uwzględniono istotnych zdarzeń  
 
  

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

Brak zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także zobowiązań zaciągniętychtytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe   
Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na początek roku
obrotowego Aktualizacja Przychody Stan na koniec roku

obrotowego   

1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu) 0,00  50 000,00 50 000,00   

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 0,00  58 722,61 58 722,61   

Razem 0,00 0,00 108 722,61 108 722,61   
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na początek roku
obrotowego Aktualizacja Amortyzacja

za rok
Stan na koniec roku
obrotowego

Stan na początek roku
obrotowego (netto)

Stan na koniec roku
obrotowego (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu) 0,00   0,00 0,00 50 000,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 0,00  16 627,53 16 627,53 0,00 42 095,08

Razem 0,00 0,00 16 627,53 16 627,53 0,00 92 095,08
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników
majątku trwałego

Stan na początek roku
obrotowego

Amortyzacja
za rok

Stan na koniec roku
obrotowego

Stan na początek roku
obrotowego (netto)

Stan na koniec roku
obrotowego (netto)

1. Inne wartości niematerialne i
prawne  2 708,33 2 708,33 0,00 2 291,67

 

h. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

 Należności z tytułu

okres wymagalności
do 1 roku/ powyżej 1 roku - brak 
stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług 5 629,01 1 402,81
Razem 5 629,01 1 402,81

 

 

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności
do 1 rok / powyżej roku brak
stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek   
2. dostaw i usług 9 056,03 17 475,61
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3. podatków 2 583,00 1 747,00
4. ubezpieczeń społecznych 14 656,16 9 670,50
5. wynagrodzeń 15 600,19 8 000,00
7. innych zobowiązań 0,00 0,00
Razem 41 895,38 36 893,11

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej 801 032,99
Składki brutto określone statutem  
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 783 073,51

Darowizna osób fizycznych 730 547,72
Darowizna organizacji 39 908,15
wpłaty darczyńców 8 920,66
darowizny rzeczowe 146,98
przychody z darowizn Inwentarza żywego 2 550,00
wpłaty osób prawnych 1 000,00
Przychody z działalności Gospodarczej 17 959,48
  
Pozostałe przychody określone statutem 0,00
  
  
b. Pozostałe przychody 1 463,49
Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych

0,00

zwrot z polisy tyt.ubezpieczeń majatkowych  
otrzymane odszkodowania 0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych  
Inne 1 463,49
  
c. Przychody finansowe 930,88

Cena sprzedaży akcji i udziałów  
Odsetki od lokat, wkładów bankowych  
Odsetki od pożyczek  
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych  

Otrzymane dywidendy od akcji obcych  
Inne przychody finansowe 930,88
  

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a. Informacje o strukturze kosztów  
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 704 165,93  

świadczenia pieniężne: 704 165,93  
pozostałe koszty i usługi 309 956,20  
usługa weterynaryjna i hodowlane 110 961,68  
Materiały i karma dla zwierząt 100 878,16  
Reklama Społeczna 14 077,35  
Wynagrodzenia oraz ZUS 168 292,54  
(wyszczególnienie)   
   
Koszty realizacji działalności- koszty
Działalności Gospodarczej 25 779,96  

Usługi obce – Działalność Gosp 10 760,96  
Koszty materiałów -Działalność Gosp 15 019,00  
   
   
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00  
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świadczenia pieniężne 0,00  zużycie materiałów i energii 0,00  
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia 0,00  

pozostałe opłaty 0,00  
amortyzacja 0,00  
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00  
usługi obce 0,00  
świadczenia niepieniężne 0,00  
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00  
   
   
Koszty administracyjne: 5 979,11  
- zużycie materiałów i energii 0,00  
- usługi obce 0,00  
- podatki i opłaty 0,00  
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia 0,00  

- amortyzacja 0,00  
- pozostałe koszty 5 979,11  
   
   
b. Pozostałe koszty 400,07  
wartość netto sprzedanych środków
trwałych, środków trwałych w budowie oraz
wartości niematerialnych i prawnych

  

wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w
wyniku zdarzeń mieszczących się w
granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

  

Inne 400,07  
   
   
c. Koszty finansowe 125,71  
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów
i akcji, stanowiących długo i
krótkoterminowe aktywa finansowe

  

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji

0,00  

Opłacone prowizje od zaciągniętych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych

  

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań 0  

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy   

Inne koszty finansowe 125,71  
   

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
   

Wyszczególnienie
Fundusz
statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 0,00  
a. zwiększenia 0,00 422 037,81
-fundusz założycielski 0,00 2 000,00
-zysk z roku 2013, 2014,2015,2016,2017,2018 0,00 420 037,81
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty   
- inne   
2. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00 422 037,81
   

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1%
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podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 
Informacje o strukturze
przychodów i kosztów
środków pochodzących z
1% podatku dochodowego
od osób fizycznych 

Przychody z
1% w roku
2018 

182 749,76
PLN

Koszty
zrealizowane
w roku 2018
z wpływów z
1% 

161.726,54
PLN

  

Kwota 1% -  uzyskana z wpłat od osób fizycznych , rozdysponowana zostaje przez Fundację na wykup i ocalenie zwierząt oraz późniejsze ich ich utrzymanie i leczenie w Przystani
Ocalenie. 

 

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 

Data sporządzenia: 2019-03-11

Data zatwierdzenia: 2019-06-15

Katarzyna Burkowska Dominik Nawa

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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