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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

NA DztEŃ 3L-L2 - 2o2o r.

Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwier zĄt ,Help Animals,, z siedzibą

w Kaliszu ul. Adama Asnyka 58142

Forma prawna - stowarzyszenie

_ na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt

- 300543790

- 61820574L0

Jednostka działa od maja 2oo7 r.

Działalność

Regon

NIP

okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie zawiera bilans
porównaWczy.

od 01.01.2020 r. do 3L.L2.2O2O r.

uproszczony, rachunek zysków i strat

Pozycje bilansowe zawierają :

- rzeczowe aktywa trwałe ( netto )

- należności

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym

- rozliczenie międzyokresowe ( ubezpieczenie )

0,00 zł

0,00 zł

31.104,05 zł

0,00 zł



Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2020 r.

Przychody:

- L%podatku

- odplatność Gmin

- nawiązki

- ofiary krajowe

- składki członkowskie

- adopcja

43.827,37 zl

5.6L4,65 zł

2LOO,OO zl

8.848,00 zł

680,00 zł

825,6o zł

Razem

Koszty:

- zakupione środki żywnościowe

- leki i usługi weterynaryjne

_ środki czystości ( z magazynu)

- Wyposażenie ( klatki itp.)

- czynsz

_ inne ( paliwo,usł. lnform.,pocztowe,

ubezpieczenia,naprawy )

- strata roku zOLg

61.895,63 zł

8.L7L,5L zl

29.352,oo zł

0,00 zł

L.26o,oo zł

293,98 zl

9.598,80 zł

5.48L,L5 zł

Razem 54.t57,44 zł



- fundusz

- wynik finansowy ( zysk )

- zobowiązania do 1roku

23.56t,8t zł

7542,24 zł

0,00zł

W tym : zobowiązania budżetowe o,oo zł

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej w roku sprawozdawczym 61.895'63zł

Koszty realizacji zadań statutowych 54.L57,44 zł

Pozostałe koszty 0,00 zł

Przychody finansowe 4,o5 zł

Koszty finansowe ( nagroda) 2oo,oo zł

Wynik finansowy ( zysk ) 7542,24 zl

Zysk zwiększy przychody roku następnego.

Pozostałe założenia informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki.

38'cs łt)a),,
'-bc:rcuł nQ



-

Stan kasy i środków na koncie bankowym na dzień 3L-L2-2o2o r.

Kasa -

Bank

359,10 zł

30.744,95 zł

Zobowiązań i należności na dzień gi-tz-zoz0 r. Koło nie posiada.
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