
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:
Wartość początkowa: Nazwa grupy składników majątku trwałego 
    Stan na BO /Aktualizacja /Przychody /Przemieszczenia/ Rozchody /Stan na BZ 
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 
0,00             0,00               0,00             0,00                         0,00             0,00
2. budynki, lokale 
22 925,85   0,00               0,00             0,00                         0,00             22 925,85
3. urządzenia techniczne i maszyny
 0,00           0,00                 0,00            0,00                         0,00             0,00
4. środki transportu
 0,00           0,00                 0,00            0,00                          0,00            0,00
5. inne środki trwałe
 0,00            0,00                0,00             0,00                         0,00            0,00
Razem 22 925,85     0,00               0,00              0,00                         0,00           22 925,85
Umorzenie środków trwałych:
Nazwa grupy składników majątku trwałego
        Stan na BO/ Aktualizacja /Amortyzacja za rok/ Inne zwiększenia/ Zmniejszenia/ Stan na BZ
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
 0,00             0,00                   0,00                               0,00                   0,00              0,00 
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne
     16 048,13           0,00                  2 292,59                     0,00                   0,00       16 048,13 
 3.    urządzenia techniczne i maszyny 
         0,00             0,00                   0,00                               0,00                    0,00              0,00
 4. środki transportu 
0,00             0,00                    0,00                               0,00                   0,00             0,00 
5.  Inne środki trwałe 
0,00              0,00                    0,00                              0,00                    0,00           0,00 
Razem 16 048,13        0,00                2 292,59                       0,00                   0,00      16 048,13 
Wartość netto 
Stan na początek roku obrotowego  6 877,72
Stan na koniec roku obrotowego      4 585,13
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie występują.
3.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych śr. trw., używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i 
innych umów, w tym z tytułu leasingu - nie występują

II

Fundusz statutowy wynosi 52.102,64 zł powstał z wkładów założycielskich fundacji oraz nadwyżki przychodów 
nad kosztami Fundacji powstałych w latach poprzednich.

III

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
Nadwyżka kosztów nad przychodami Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r. 
wyniosła (-) 28 523,14 zł. Nadwyżka ta zwiększy koszty statutowe Fundacji w roku następnym.

IV
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1.Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2017 do 31.12.207 r. - nie występują.
2.Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności od 1.01.2017 do 31.12.2017  r. - nie występują
3.Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.- nie dotyczy
4.Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.:
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 
                BO/ Zwiększenia /Zmniejszenia /BZ
a) ubezpieczenia majątkowe, OC
            792,87   1 114,00     1 106,95     799,92
b) domeny internetowe 
                0,00        0,00          0,00          0,00
c) pozostałe 
               0,00        60,00         0,00          60,00
II. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
a) przychody z kursu Pies w Dogoterapii dotyczące następnego roku
           4 380,00   3 420,00       4 380,00     3 420,00
6.Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na 31.12.2017 r. - nie 
występują
7. Wykaz grup zobowiązań warunkowych i ich zmiana w ciągu roku - nie występują

V

V
1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów za okres od 
01.01.2017 do 31.12.2017 r.
 - dotacje budżetowe                                                   65 000,00
 - darowizny                                                                      200,00
 - wpłaty 1% z US                                                           9 903,10
 - przychody z działalności statutowej odpłatnej          24 750,00
 - przychody z działalności gospodarczej                       8  550,00
- przychody ze sprzedaży towarów                                   880,00

RAZEM                                                                         109 288,10

VI

1. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe dokonywanych w okresie od 01.01.2017 do 
31.12.2017 r. - nie wystąpiły.
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonywanych w okresie od 01.01.2017 do 
31.12.2017 r. - nie dotyczy.
3. Wysokość przychodów i kosztów związanych z działalnością zaniechaną - nie dotyczy.
4. Wysokość przychodów i kosztów związanych z działalnością zaniechaną - nie dotyczy.

VII

Ustalenie dochodu wolnego od opodatkowania:
Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego jej 
dochodów, w części przeznaczonej na działalność statutową w oparciu art.17 ust.1 pkt 6c) ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.
1. Przychody według rachunku wyników 110 382,20 
2. Koszty realizacji zadań statutowych roku bieżącego 113 950,83
3. Nadwyżka kosztów  nad przychodami  roku bieżącego   - 3 568,63
4. Nadwyżka kosztów nad przychodami roku poprzedniego  - 24 899,51
5. Strata brutto          (-) 28 468,14
6. Odliczenia od dochodu 0,00  – dochody przeznaczone na cele statutowe
7. Podstawa opodatkowania  - 3 568,63

VIII

1. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie 
poniesiono nakładów w 2017 roku i nie są planowane na rok następny.
2. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpił.

IX
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Sporządzono dnia:

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w Fundacji wyniosło 1,5 etatu.
2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne członkom zarządu i organów 
nadzorczych 55 931,71 zł.
 Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członków Zarządu. 
Członkowie Zarządu Fundacji zatrudnieni są w fundacji na stanowiskach trenera psów i pedagoga i z tego 
tytułu pobierają wynagrodzenie.
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych - nie udzielono. 
4.. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego - nie wystąpiły .
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły takie zdarzenia.
6. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości -  nie dokonano takich 
zmian.

X

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi - nie dotyczy
8. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych - 
Jednostka nie dokonywała transakcji w walutach obcych.
9. Informacje o charakterze gospodarczym i celu gospodarczym zawartych przez Fundację umów 
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuacje majątkową, finansową i 
wynik finansowy Fundacji - nie występują takie umowy.
10. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Fundację na innych warunkach niż rynkowe ze 
stronami powiązanymi - nie występują takie transakcje.
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