Informacja dodatkowa
I.

Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.

1. W roku obrotowym 2012 w majątku Fundacji nie wystąpiły wartości niematerialne i
prawne.
2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie
występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i
budowli nie występują.
5. Kapitał podstawowy w całości jest własnością Fundacji.
6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.
7. Zgodnie z postanowieniami statutu zysk za rok 2012 w kwocie 28 724,49 zł zostanie w
całości przeznaczony na działalność statutową fundacji w następnym roku.
8. W prezentowanym roku obrotowym jednostka nie utworzyła rezerw.
10. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
11. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły:
12.Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia nie występują.
13.Zobowiązania warunkowe nie występują.

II.

Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1.Struktura przychodów z działalności statutowej :
a. darowizny pieniężne i rzeczowe- 33 228,69 zł
b. darowizny z aukcji internetowych- 22 117,33 zł
c. przekazanie 1%- 65 107,85 zł
2.Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.
3.Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych
inwestycji, o których mowa w art.35 ustawy o rachunkowości nie wystąpiły.
4.Cała działalność statutowa Fundacji podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały
rok 2012.
5.Struktura kosztów:
a. zakup karmy, żwirku i leków dla kotów- 33 046,24 zł
b. zakup wyposażenia- 455,01 zł.
c. plakaty i ulotki- 108,45 zł
d. pozostałe materiały- 3 305,35 zł.
e. materiały dla plastyków- 7 025,12 zł.
f. usługi weterynaryjne- 30 165,63 zł
g. opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne- 8 254,24 zł.
h. pozostałe usługi- 10 914,59 zł.
i. opłata za prawo ochronne znaku Fundacji 1 468,80 zł.
6.Jednostka sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego /wersja 2/.
7.Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują.
8.Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe nie wystąpiły i nie planuje się takich wydatków w
roku następnym.

9.W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
10.Podatek dochodowy nie wystąpił.
III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
1.Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
IV. Informacje uzupełniające :
1.Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających nadzorujących nie
występują.
3.Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów
zarządzających i nadzorujących nie występują.
V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach,
które wystąpiły po dniu bilansowym .
1.W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.
2.Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie
uwzględniono w sprawozdaniu .
3.W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
VI. Pozostałe zagadnienia nie dotyczą Fundacji.
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