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
Nie dotyczy.
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 dotyczy.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Do amortyzacji środków trwałych , oraz wartości
niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załacznik do
ustawy podatkowej(metoda liniowa). Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonego o
odpisy umorzeniowe. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od
ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Nalezności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.Środki pieniężne wykazuje się w wartosci
minimalnej. Fundusze ststutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa i statutem. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Przychody z działalności statutowej
obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej (składki członkowskie,
darowizny, dotacje, spadki, subwencje osób prawnych i fizycznych, wpływy ze zbiórek i imprez publicznych). Koszty działalności ujmowane są
z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną .Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na
działalność statutową.
Na aktywa Stowarzyszenia składają się środki na rachunku bankowym w kwocie : 20 076,65 zł, oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie
317,26 zł ( domena internetowa ).
Na pasywa Stowarzyszenia składają się : fundusz statutowy : 10 699,18 zł ; nadwyżka przychodów nad kosztami z 2019r w kwocie : 8 229,53
zł oraz zobowiązania z tytułu nabytych w 2019r usług zapłaconych w 2020r w kwocie : 1 465,20zł.

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
Źródło przychodu
Kwota w zł
Składki członkowskie
1 490,00
Kapitalizacja odsetek bankowych 7,34
Darowizny
20 599,55
Przychody z tytułu 1%
11 205,80
Przychody operacyjne
0,33
RAZEM
33 302,69

Udział w %
4,47
0,02
61,86
33,65
0,00
100,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
Rodzaj kosztów
Koszty działalności odpłatnej
Koszty NKUP
Koszty statutowe -pozostałe
Koszty wydatkowane z wpływów z 1%

Druk: NIW-CRSO

Kwota w zł
0,00
0,00
11 093,80
11 205,80

Udział w %
0,00
0,00
49,75
50,25

RAZEM

22 999,60 100,00

STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH
Rodzaj kosztów
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne
Usługi obce
Zużycie materiałów i energii
Podatki i opłaty
RAZEM

Kwota w zł
0,00
2 773,56
0,00
0,00
2 773,56

Udział w %
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy w wysokości 10 699,18zł jest wypracowanym zyskiem z lat ubiegłych. W całości zostanie wykorzystany na cele statutowe.
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
Przychody z tytułu 1% to 11 205,80zł
W/w kwota w całości została wykorzystana w roku 2019 w tym na:
1. Koszty weterynaryjne (diagnozowanie, leczenie, suplementacja, zabiegi) - 3 924,43zł
2. Zakup karmy - 382,20zł
3. Opłacenie pobytu psów w hotelu z behawiorystą - 6 899,17zł

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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