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
Zobowiązania
z tyt. dostaw, robót i usług
stan na początek roku
stan na koniec roku

368 765,09
1 759 375,68

z tyt. podatków
stan na początek roku
stan na koniec roku

174 622,08
68 048,80

z tyt. ubezpieczeń społecznych
stan na początek roku

323 967,65

stan na koniec roku

286 344 84

z tyt. wynagrodzeń
stan na początek roku

111 931,51

stan na koniec roku

126 334,79

Inne zobowiązania
stan na początek roku

15 533,61

stan na koniec roku

69 483,40

Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne
Stan na początek roku

907 999,13

Stan na koniec roku

451 001,60

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
Stowarzyszenie nie udzielono pożyczek
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Środki trwałe
Stan na początek roku

4 427 672,13

Stan na koniec roku

6 395 519,01

Umorzenie środków trwałych
Stan na początek roku

1 154 329,48

Stan na koniec roku

1 789 360,44

Środki trwałe netto na koniec roku
Inwestycje długoterminowe
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4 606 158,57
492 025,34

Należności
z tyt. dostaw, robót i usług:
stan na początek roku

115 193,49

stan na koniec roku

212 897,60

z tyt. podatków:
stan na początek roku
stan na koniec roku

88 078,76
1,76

z tyt. ZUS:
stan na początek roku
stan na koniec roku

119 497,72
8 760,36

z tyt. wynagrodzeń:
stan na początek roku

35 238,69

stan na koniec roku

38 471,37

Inne - stan na początek roku

19 457,57

stan na koniec roku

28 005,16

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
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
Informacja o strukturze przychodów.
Przychody ogółem

16 014 442,63

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

14 794 869,20

Dotacje z jednostek samorządów terytorialnych na utrzymanie

3 953 704,69

zwierząt, modernizacje i remonty w 8 schroniskach dla bezdomnych
zwierząt oraz na realizacje programu sterylizacji i kastracji
Wpływy z 1% podatku
Darowizny osób fizycznych i prawnych na działalność statutową

6 282 223,39
4 282 887,13

stowarzyszenia oraz wycena darów rzeczowych przekazanych
do schronisk dla bezdomnych zwierząt
Wpływy z adopcji zwierząt przekazane na utrzymanie schronisk

237 330,61

Zbiórki publiczne

17 388,38

Nawiązki

13 745,00

Pozostałe

7 590,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Pozostałe przychody
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1 057 104,00
161 271,16

Przychody finansowe

1 198,27

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Informacja o strukturze kosztów.
Koszty ogółem
koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej

14 559 910,74
13 321 701,71

w tym:
koszty utrzymania zwierząt, modernizacji i remontów w 8 schroniskach

7 099 312,45

dla bezdomnych zwierząt oraz w przytulisku dla zwierząt gospodarskich.
Działalność adopcyjna i edukacyjna
koszty działalności inspektoratów ds. ochrony zwierząt oraz działalności

3 325 443,32

oddziałów OTOZ Animals
koszty prowadzenia akcji adopcji bezdomnych zwierząt, promocji
schronisk i działalności stowarzyszenia oraz koszty akcji 1% podatku dla zwierząt

Druk: NIW-CRSO

1 299 801,43

koszty - amortyzacja, materiały i energia, wynagrodzenia i ubezpieczenia

1 597 144,51

usługi obce, koszty delegacji, podatki i opłaty

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej – koszty

1 186 569,46

działalności interwencyjnej na terenie poszczególnych gmin
Koszty finansowe

41 091,89

Pozostałe koszty

10 547,68

Fundusz statutowy stan na początek roku

3 974 158,85

Fundusz statutowy stan na koniec roku

3 904 024,25

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
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
nie dotyczy
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
nie dotyczy
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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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