
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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

 grunty
własne

budynki i
budowle

urządzenia
techniczne i
maszyny

środki
transportu

pozostałe
środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

środki
trwałe 
RAZEM

a) wartość brutto środków
trwałych na początek okresu    17

250,00 61 266,02  78 516,02

b) zwiększenia (z tytułu)        

   -  zakup        

c) zmniejszenia (z tytułu)        

   - sprzedaz        

d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu    17

250,00 61 266,02  78 516,02

e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu    287,50 5 402,94  5 690,44

f) Zwiększenia    3 392,50 7 843,49  11 235,99

    - naliczenie umorzenia    3 392,50 7 843,49  11 235,99

g) Zminiejszenia        

    - sprzedaż / likwidacja        
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h) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

   3 680,00 13 246,43  16 926,43

i) wartość netto środków
trwałych na koniec okresu    13

570,00 48 019,59  61 589,59

 

Inwestycje krótkoterminowe

 Na dzień
31.12.2021

środki pieniężne 226 606,30

    - na rachunkach
bankowych 226 606,30

    - w kasie 0,00

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 Na dzień
31.12.2021

Czynne rozliczenia
międzyokresowe 739,75

    - ubezpieczenie OC auta 739,75

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 Na dzień
31.12.2021

Na dzień
31.12.2020

Zobowiązania
krótkoterminowe 2 378,77 18 606,24

    - z tytułu dostaw i usług 1 959,22 0,00

    - pozostałe 419,55 18 606,24

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
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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 z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 01.01.2021 - 31.12.2021

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 476 051,92

   a) Przychody z 1% PDOF 72 482,40

   b) Przychody ze źródeł fizycznych 403 569,52

      - Darowizny od osób fizycznych 362 509,52

      - Darowizny od osób prawnych 14 720,00

      - Zbiórki publiczne, kwesty 26 340,00

 

W 2021 roku Fundacja Westy do adopcji nie otrzymała przychodów z tytułu składek członkowskich oraz dotacji pochodzących ze środków
publicznych.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 01.01.2021 - 31.12.2021

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 278 217,43

   a) Zużycie materiałów i energii 129 745,49

   b) Usługi obce 133 271,02

   c) Podatki i opłaty 451,00

   d) Amortyzacja 11 235,99

   e) Pozostałe koszty 3 513,93

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.
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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

Fundacja od 26.08.2019 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

W roku 2021 Fundacja uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 72 482,40, które zostały w
całości przeznaczone na sfinansowanie usług weterynaryjnych dla podopiecznych Fundacji.

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

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych oraz osób prawnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie pomocy
bezdomnym zwierzętom. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Fundacja w 2021 roku nie prowadziła działalności gospodarczej ani nie zatrudniała pracowników.

Data sporządzenia: 2022-05-01

Data zatwierdzenia: 2022-06-16

KINGA MISIAK DOMINIKA STERLIŃSKA

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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