
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

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nie uwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru  i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie
zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie - 0,0 PLN.

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

Kwota 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 - 0,00 PLN.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

nie dotyczy

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

Organizacja nie otrzymało żadnych dotacji pochodzących ze środków publicznych, a wpływy z tytułu składek członkowskich wyniosły 200 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

największe środki organizacja wydatkowała na usługi weterynaryjne (leczenie i hospitalizację podopiecznych) - kwota 108.528,40 zł.

Następnym w kolejności wydatkiem był zakup karmy w kwocie 23.541,57 zł oraz koszty hoteli dla zwierząt w kwocie 19.696 zł.

Pozostałe wydatki to usługi księgowe, hosting strony www, opłaty bankowe, zakup lekarstw, zakup akcesoriów.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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

W roku 2019 łączne wpływy z odpisu 1 % za rok 2018 r. wyniosły 59.914,50 zł.

Statystyka wydatków statutowych (na podstawie faktur) zaliczonych jako poniesione z wpływów 1 % obejmuje okres od 01.08.2019 r. do
31.12.2019 r.

Struktura wydatków:

1. leczenie, hospitalizacja – wydano 20.140,89 zł

2. sterylizacje – wydano 3.529,30 zł

3. zabiegi chirurgiczne – 575 zł

4. zabiegi inne – 258 zł

5. szczepienia ochronne i obowiązkowe – wydano 6.320 zł

6. leczenie przeciwpasożytnicze – wydano 4.253,75 zł

        Druk: NIW-CRSO



7. diagnostyka : badanie krwi, kału, moczu,testy,rtg i in.- wydano 5.190 zł

8. żywienie – karma bytowa i weterynaryjna– wydano 10.440,31 zł

9. usługa hotelikowania – 8.209,86 zł

10.  zakup żwirku dla kotów – 997,39 zł

W 2019 r. przybyło leczonych zwierząt, zostało wydane więcej na profilaktykę i leczenie przeciwpasożytnicze. Większa kwota za
hotelikowanie spowodowane przyjęciem pod naszą opiekę kilku psów z bardzo złych warunków, które mają problemy behawioralne.

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

nie dotyczy
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Bożena Chrobak Aneta Skorek-Czyżewska, Irena Ziemska, Elżbieta Mazurek,
Dariusz Dzida

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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