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n2.20t2r. w,,Fundacją Po Ludzku Do Zwierz$
-Przyjazna Łapa" , NIP 7 13281 3 09 1

dzięń

Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa

została
ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 2I marca 2012 roku,
natomiast w dniu 25 kwietnia 2012 została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000419201

Celem Fundacji jest działalnośćcharytatywna

i

edukacyjna, w

zakresie:
Niesienia pomocy l<rzywdzonym zwi erzętom, udzielania pomocy placówkom
niosącym pomoc zwterzętom bezdomnym, ochrony środowiska i ochrony
zwierząt, zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczęgólności
poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie
zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w Sądach oraz
przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt,
propagowaniazdrowego stylu Ęcia i żywienia.
Metody księgowania i wyceny aktywów i pasywów są zgodne z Ustawą o
rachunkowości z dnia 29 września1994r. z póź. zmianami oraz obowiązującymi
przepi sami podatkolvymi.
Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiadało majątek w postaci środków
finansowych w kasie w kwocie 713,77zł. oraz w banku 683,2 zł.
Majątek Fundacji finansowany był funduszem podstawowym w
wysokości 500,00zł. utworzonym z wpłaty fundatora. Zrodłęm finansowania są
równiez pozostałe zobowiązania w wysokości2II,67zł. Wynik finansowy w
roku 2012 to zysk w wysokości 685,30zł.
Na wynik finansowy składają się przychody - składki członkowskie
235,00ń, oraz wpłaty.od osob flzycznych wpłacanych indywidualnie lub w
czasie zbiórek w wysokości 32l4,24zł., wpłata osób prawnych 2079,09zł.
Świadczono równiez usługi odpłatne w wysoko sci 166,00ń.
Poniesione w 20I2r. koszty to zużycie materiałów w wysokości
2641,02zł, zakup usług transportowych, i bankowych, księgowych, drukarskich
i innych w kwocie 1240,39ń. Pozostałe koszty i opłaty 742,00zł oraz kosńy
reklamy na kwotę 342,62zł,
Wynik finansowy w postaci zysku został przeznaczony na realizację
celów statutowych w następnych latach.
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