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A. ffitywa trwalti 0,00 0,00

1. Wartości niematerialne i prawne
11. Rzeczowe aktywa trwałe

111. Należności długoteminowe
IV. Inwestycj e długoteminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obr®tiwe 47133,83 59 083,69
1. Zapasy

11. Należnoś ci krótkoterminowe 4166,87 7 228,50

111. Inwestycj e krótkoterminowe 42 966,96 51855,19

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Nal€żne wplaty ma ftndusz statutowy`,~z*;`l'`l``,''`,l),,
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A. Fundusz własny 3 o57,51
`  2 5gs.45

1. Fundusz statutow 1  200,00 1  200,00

11. Pozostałe fimdusze
111. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1  398,45 303,35

IV. Zysk (strata) netto 459,06 1095,10

8.
` Zobowi-ązaria i rezerwy na zoboiriązania

44 076,32 56 485,24
1. Rezerwy na zobowiązania

11. Zobowiązania długoterminowe
111. Zobowiązania krótkoterminowe 1  076,32 1  485,24

IV. Rozliczenia międzyokresowe 43 000,00 55 000,00
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sp®Fządz®my za okres 2020 -31
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A. przy€h®dy z dzmł-i  . wej 549 549,16 469 677,66

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 535 934,71 450 061,39

11. Przychody z odpłatnej działahości` pożytku publicznego 13 614,45 19 616,27

111. Przychody z pozostałej działalności statutowe]

8. Koszty dzialalnosti stfftutowti 537 988,56 456 585,,22

1. Koszty nieodpłatnej działalno ści pożytku public2nego 537 020,43 453 464,45

11. Koszty odpłatnej działalności pożytku public2nego 968 , 1 3 3120,77

111. Koszty pozo stałej działalności statutowej
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INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2020•-----     FUNDACJI  DLA ZWIERZĄT „KOCI PAZUR"

1.          Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.   Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji dla Zwierząt „Koci Pazur" jest:

•    Niesienia   pomocy   porzuconym   i   krzywdzonym   zwierzętom,   głownie   poprzez
działalność adopcyjną (znaj dowanie zwierzętom nowych domów)

•    Udzielanie pomocy placówkom i  osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom
bezdomym

•    Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
•    Działanie   na  rzecz   humanitamego   traktowania   zwierząt,   poprzez  prowadzenie

edukacji  zmierzającej  do  kształtowania  i  rozpowszechniania  postaw  przyja2nych
wszelkim  zwierzętom,   zarówno   domowym  jak  i  wolnożyjacym,   współpracę   z
instytucj ami propaguj ącymi humanitame traktowanie zwierząt

•    Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach: ochrona zwierząt, ochrona środowiska,
dobroczymość i oświata.

2.   Siedzibą Fundacji jest miasto poznań.

3.   Fundacja dla Zwierząt ,Koci Pazur" jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000258643 .

4.   Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do
31 grudnia 2020 roku.

5.   Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zał. Nr 6 do Ustawy
o rachunkowości.

6.    Sprawozdanie   finansowe    sporządzone   zostało   przy   założeniu   możliwości   dalszej
kontynuacj i działalności.

7.   Sprawozdanie   finansowe   zostało    sporządzone   na   podstawie   ksiąg   rachunkowych
prowadzonych    w    roku    obrotowym    zgodnie    z    dokumentacją    przyjętych    zasad
rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania - tekst jednolity Uchwała Zarządu
Fundacji dla zwierząt „Koci pazur" z dnia 28.02.2018 roku.

8.   Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości
nominalnej.

9.   Fundacja dla Zwierząt „Koci Pazur" przyjęła zasadę amortyzacji środków trwałych
i  wartości  niematerialnych  i prawnych  metoda  liniową,  niskoceme  środ]ri  trwałe  (  nie
przekraczające  kwoty  3.500,00  zł.)  umarząne  są w  100%  w  chwili przekazania  ich  do
używania.



10. Fmdacja  dla  Zwierząt  „Koci  Pazu"  na  dzień  31   grudnia  20?_q  r_o.ku  nie  zatrudnia
pracowników. Fundacj-a opiera swa działalność na pracy społecznej fimdatoió-W
i wolontariuszy.

11.        Uzupelniające dane o aktywach i pasywach
1.     Szczegółowy   zakres   zmian  wartości   grup  rodzajowych   środków  trwałych,   wartości

niematerialnych   i   prawnych,   zawierający   stan   tych   aktywów   na   początek   roku
obrotowego,   zwiększenia   i   zmniejszenia   z   tytułu:   aktualizacji   wartości,   nabycia,
przemieszczenia wewnętrznego  oraz  stan końcowy,  a  dla majątku  amortyzowanego  -
podobne   przedstawienie   stanów   i   tytułów   zmian   dotychczasowej   amortyzacji   lub
umorzenia;

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Nazwa grupyskladników
Stan napoczątekroku

Aktualizacja Przychody
Przemieszczenia Rozchody

Stan na koniecroku

maj ątku trwałego obrotowć80 obrotowego

1 2 3 4 5 6 7

1. Wartościniematerialne iPrame
329,40 0,00 0,00 0,00 0,00 329,40

1. Ime wartościniematerialneiPrame
329,40 0,00 0,00 0,00 .0,00 329,40

11. Rzeczoweaktywatrwałe
5.601,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.601,90

1   Środki trwałe 5.60190 000 0,00 0,00 0,00 5.601,90

a) Urządzeniatechniczneimaszyny
5.601,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.601,90

Umorzenie -amortyzacj a

Stan na

Aktua Amortyza Innezwiks Zmniejs

Stan na Stan na Stan na
pOczątekk koniecroku pOczątekroku koniec roku

rouobrotoweg0 lizacja cja za rok ęzenia zenia obrotowe80 obrotowego(netto)
obrotowego(netto)

8 9 10 11 12 13 14 15

329,40329,405.601,9015.601,905.601,90 1         0,0010,0010,0010,0010,00 000 000 0,00 329,40 0,00 0,00

000 000 0,00 329,40 0,00 0,00

0,00000 0-00 0,00 5.601,90 0,00 0,00

000 0,00 5.601,90 0,00 0,00

0,ÓO 0,00 0,00 5.601,90 0,00 0,00



2. Infomacj e o należnościach

Należności Fundacji dla Zwierząt ,,Koci Pazur" na dzień 31.12.2020 wynoszą:

t

Należno ś ci krótkoterminowe 286,25
Wpłacone kaucj e 3  880,62

3.    Infomacje o zobowiązaniach

Zobowiązania Fundacji dla Zwierząt „Koci Pazur" na dzień 31.12.2020 wynoszą:
`+
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Zobowiązania wobec dostawców 1  076,32
1                                                                                        ,'                             (%                           ` ();    x#     #       -i"ffl~mm;mi%t&,

4.    Wykaz istotnych pozycji czymych i biemych rozliczeń międzyokresowych.

&#jń*-.t@ABF^'h^n\}                  @                      ~                            Ava

Koszty leczenia kotów będących pod opieką Fundacji 31000,00
Koszty utrzymania kotów będących pod opieką 12 000,00
Fmdacji                                                Q\,

111.      Dane uzupelniające do rachunku zysków i strat

Przychody Fundacji dla Zwierząt „Koci Pazur" roku 2020 wyniosły:

1Przychodystatutowe
549 479,16

- wpłaty 1 % podatku dla OPP 212119,43
- darowizny 321  685,35
- zbiórki publiczne 2129,93
- przychody z odpłatnei działalności statutowej 13  614,45

Przychody  finansowe                                                                                          ;Sf((śffićśśśśś- 0,03

Koszty dzialalności statutowej i administracji



Fundacji dla Zwierząt „Koci Pazur" w 2020 r.:

1)

ąKoszt)r realizaci i zadań statutowych
537 988,56

-koszty finansowane z 1% 212 037,83
- koszty fmansowane ze zbiórek publicznych 0'00
- koszty finansowane z darowizn 324 982,60
- koszty finansowane z odpłatnej działalności

968'13statutowei
Koszty administracyjne 11  101,57

- usługi obce 11101,57

Pozostałe koszty operacyine 0,00`#!'``
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nik finanso w roku 2020

111.       Zmiany w funduszu statutowym:

IV.       Środki pieniężnych na 31 grudnia 2020 roku:

Struktua środków pieniężnych (w zł):
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych złotówkowych:
b) środki pieniężne w kasie
Razem środki pieniężne :

EE

42.654,51  zł
312,45 zł

42.966,96 zl

.C% W.............

podpis

FUNDAC|A Dl.A ZWIERZĄT
„Koci  Pazur"

60-332 Poznań, ul. Grochowska 49a
NIP 972.11-38-696 REGON 300336759
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U€hwała nr §/2821
Rady Fumdacji dla Zwierzą* „

z dmia 12 fipca 2021 m
i Pazur"

w spr3wi€€ zatwź€rdzenia spraw®zdamia fmams®wggo Fumda*ji za rok Z#&Sę udzieleHia

abs®lutorium Z`arządow± oraz przezna€zgnia mdwyżki b±lans®wej

Eu

Rada Fundacji, w Sparciu ® przepis § 16 pkt. 2 Statutu Fundacji, zfftwiffdza sprawozdanie finansowg

ę celów  statut®wych

PGdpi§y członków Rady:



Rady

w sprawie= zam

z dnia 12 Hpc& 2

nia gpraw®&damia m€rytory€Enego FumdaSjż za


