
                                                        Informacja dodatkowa za rok 2020 

                                        Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ  Animals 

            

Informacja o strukturze przychodów. 

Przychody ogółem                                                                                                                 17 116 267,81 

Przychody z działalności statutowej                                                                                  16 977 948,05                                                                                                             

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej                                                          15 958 637,05                                                    

Dotacje z jednostek samorządów terytorialnych  na utrzymanie                                

zwierząt,  modernizacje i remonty w 8 schroniskach dla bezdomnych 

zwierząt  oraz na realizacje programu sterylizacji i kastracji                                            3 940 250,00 

Datacje z Urzędów Gmin na działalność interwencyjną                                                       555 610,92 

Wpływy z 1% podatku                                                                                                              6 446 154,54                                                                                     

Darowizny osób fizycznych i prawnych na działalność statutową                                  

stowarzyszenia  oraz wycena darów rzeczowych przekazanych 

do schronisk dla bezdomnych zwierząt                                                                                 4 695 936,14 

Wpływy z adopcji zwierząt przekazane na utrzymanie  schronisk                                       263 210,34                                

Zbiórki publiczne                                                                                                                            28 195,68                                                                                                                 

Nawiązki                                                                                                                                           23 903,97                                                                                                                                 

Pozostałe                                                                                                                                            5 375,46                                                                                                                             

Przychody z działalności statutowej odpłatnej                                                                  1 019 311,00   

Przychody z Gmin na działalność interwencyjną                                      

Pozostałe przychody                                                                                                                   134 884,10                                                                                      

Przychody finansowe                                                                                                                      3 435,66    

 

                                                                                                            

    

                                                                                                                                                                                                                                                      



Informacja o strukturze kosztów. 

Koszty ogółem                                                                                                                        15 763 952,03                                                                                                       

Koszty działalności statutowej                                                                                            15 683 768,98                                                                                                         

koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej                                                   14 565 418,57                                         

w tym:                                                                                                                                          

koszty utrzymania zwierząt, modernizacji i remontów w 8 schroniskach                     

dla bezdomnych zwierząt oraz w przytulisku dla zwierząt gospodarskich,                                                        

działalność adopcyjna i edukacyjna                                                                                       9 000 427,92  

koszty działalności  inspektoratów ds. ochrony  zwierząt oraz działalności               

oddziałów OTOZ Animals                                                                                                         2 567 425,61                                                                                                           

koszty prowadzenia akcji adopcji bezdomnych zwierząt,  promocji                            

schronisk i działalności stowarzyszenia oraz koszty akcji  1% podatku dla zwierząt     1 241 199,81                  

koszty - amortyzacja, materiały i energia, wynagrodzenia i ubezpieczenia       

usługi obce, koszty delegacji, podatki i opłaty                                                                     1 756 365,23                                                                            

 

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej   – koszty                                      

działalności interwencyjnej na terenie poszczególnych gmin                                         1 118 350,41                                      

Koszty finansowe                                                                                                                           39 062,55                                                                                                                  

Pozostałe koszty                                                                                                                             41 120,50                                                                                                                 

Fundusz statutowy stan na początek roku                                                                            3 904 024,25 

Fundusz statutowy stan na koniec roku                                                                                3 328 084,10                                                                        

Wynik finansowy za rok 2020                                                                                                1 352 315,78                                                                                   

  

 

 

Koszty amortyzacji, materiałów i energii oraz wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, podatki i 

opłaty, koszty delegacji i ubezpieczeń z poziomu Zarządu są wykazane w 100%, natomiast w/w 

koszty z poziomu schronisk, oddziałów i inspektoratów są ujęte w kosztach statutowych. 



Środki trwałe 

Stan na początek roku                                                       6 395 519,01   

Stan na koniec roku                                                                                                                8 012 002,84                                     

      

Umorzenie środków trwałych 

Stan na początek roku                                                                                                            1 789 360,44                     

Stan na koniec roku                                                                                                                 3 507 326,97                                 

     

Środki trwałe netto na koniec roku                                                                                     4 504 675,87

                        

Inwestycje długoterminowe      

stan na początek roku                                                                                                               492 025,34   

stan na koniec roku                                                                                                                2 187 960,46 

 

Zapasy 

stan na początek roku                                                                                                               453 370,94 

stan na koniec roku                                                                                                                    368 099,72 

                                      

    

Należności 

z tyt. dostaw, robót i usług: 

stan na początek roku                                                         212 897,60    

stan na koniec roku                                                                                                                     356 705,20 

 

z tyt .podatków : 

stan na początek roku                                                                                                                             1,76 

stan na koniec roku                                                                                                                          4 054,76                                           

      

 



z tyt. ZUS: 

stan na początek roku       8 760,36                                                    

stan na koniec roku                                                                                                                      153 513,06                                   

  

  

z tyt. wynagrodzeń: 

stan na początek roku                                                                    38 471,37 

stan na koniec roku                                                                                                                        43 494,18                                         

   

            

Inne  - stan na początek roku                                                                                                       28 005,16  

            stan na koniec roku                                                                                                            33 154,93  

 

Zobowiązania  

                                                                        

z tyt. dostaw, robót i usług 

stan na początek roku                                                                                                              1 759 375,68                                       

stan na koniec roku                                                                                                                  1 066 887,47                                     

z tyt. podatków 

stan na początek roku                                                                                68 048,80 

stan na koniec roku                                                                                                                        65 547,75                               

z tyt. ubezpieczeń społecznych 

stan na początek roku                                                                286 344,84 

stan na koniec roku                                                                                                                      414 947,84 

          

z tyt. wynagrodzeń 

stan na początek roku                                                                                                                  126 334,79                                                                                                                          

stan na koniec roku                                                                                                                      143 096,15    

 Inne zobowiązania 



stan na początek roku                                                                                                                    69 483,40  

koniec roku                                                                                                                                       66 175,64                                                                                           

                                                                                                                                                      

                                                                               

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Stan na początek roku                                                                           454 432,92 

Stan na koniec roku                                                                                                                   2 168 660,31                      

                          

 

 


