
                                                        Informacja dodatkowa za rok 2021 

                                        Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ  Animals 

            

Informacja o strukturze przychodów. 

Przychody ogółem                                                                                                                 20 011 427,65 

Przychody z działalności statutowej                                                                                  19 686 809,36                                                                                                             

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej                                                          17 485 995,86                                                    

Dotacje z jednostek samorządów terytorialnych  na utrzymanie bezdomnych                                

zwierząt,  modernizacje i remonty w schroniskach dla bezdomnych 

zwierząt oraz działalność interwencyjna.                                                                             5 073 120,00 

Dotacje OTOZ na utrzymanie bezdomnych zwierząt,  modernizacje i remonty  

w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.            2 191 594,66 

Wpływy z 1% podatku.                                                                                                              6 728 306,55                                                                                     

Darowizny osób fizycznych i prawnych na działalność statutową                                  

stowarzyszenia  oraz wycena darów rzeczowych przekazanych 

do schronisk dla bezdomnych zwierząt.                                                                               3 427  552,45 

Zbiórki publiczne                                                                                                                             12 823,58                                                                                                                 

Nawiązki                                                                                                                                           52 598,62                                                                                                                                 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej                                                                  2 200 813,50   

Przychody z Gmin na działalność interwencyjną                                                                 2 200 813,50 

Pozostałe przychody                                                                                                                   323 435,39                                                                                      

Przychody finansowe                                                                                                                      1 182,90  

 

                                     

                                                                        

    

                                                                                                                                                                                                                                                      



Informacja o strukturze kosztów. 

Koszty ogółem                                                                                                                        19 593 743,77                                                                                                       

Koszty działalności statutowej                                                                                            19 554 502,77                                                                                                         

koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej                                                   17 327 881,92                                         

w tym:                                                                                                                                          

koszty utrzymania bezdomnych zwierząt, modernizacji i remontów w  schroniskach                     

dla bezdomnych zwierząt oraz koszty utrzymana przytuliska dla zwierząt  

gospodarskich oraz działalność adopcyjna i edukacyjna .                                                 10 495 356,30  

koszty działalności  inspektoratów ds. ochrony  zwierząt oraz działalności               

oddziałów OTOZ Animals oraz realizacji programu sterylizacji i kastracji.                       3 610 478,07                                                                                                           

koszty kampanii edukacji humanitarnej i promocji adopcji bezdomnych zwierząt  

oraz koszty kampanii 1% podatku                                                                                          1 314 719,37                  

koszty - amortyzacja, materiały i energia, wynagrodzenia i ubezpieczenia       

usługi obce, podatki i opłaty                                                                                                   1 800 831,27                                                                            

Pozostałe koszty                                                                                                                           106 496,91 

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej   – koszty                                      

działalności interwencyjnej na terenie poszczególnych gmin                                         2 226 620,85                                      

Koszty finansowe                                                                                                                           22 600,05                                                                                                                  

Pozostałe koszty                                                                                                                             16 640,95                                                                                                                 

Fundusz statutowy stan na początek roku                                                                            3 800 400,13 

Fundusz statutowy stan na koniec roku                                                                                5 428 917,12                                                                        

Wynik finansowy za rok 2021                                                                                                   417 683,88                                                                                   

  

 

 

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

i opłaty. Koszty ubezpieczeń majątkowych i usług obcych z poziomu Rady Krajowej 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                                                       8 012 002,84   

Stan na koniec roku                                                                                                                8 615 869,66                                     

      

Umorzenie środków trwałych 

Stan na początek roku                                                                                                            3 507 326,97                     

Stan na koniec roku                                                                                                                4 275 076,24                                 

     

Środki trwałe netto na koniec roku                                                                                     4 340 793,42

                        

Inwestycje długoterminowe      

stan na początek roku                                                                                                            2 187 960,46   

stan na koniec roku                                                                                                                2 913 178,14 

 

Zapasy 

stan na początek roku                                                                                                               368 099,72 

stan na koniec roku                                                                                                                    329 644,24 

                                     

Należności 

z tyt. dostaw, robót i usług: 

stan na początek roku                                                         356 705,20    

stan na koniec roku                                                                                                                     489 198,08 

 

z tyt .podatków : 

stan na początek roku                                                                                                                      4 054,76 

stan na koniec roku                                                                                                                        31 232,56                                           

      

 

 



z tyt. ZUS: 

stan na początek roku                 153 513,06                                                    

stan na koniec roku                                                                                                                      319 561,19                                   

  

  

z tyt. wynagrodzeń: 

stan na początek roku                                                                    43 494,18 

stan na koniec roku                                                                                                                                29,07                                         

   

            

Inne  - stan na początek roku                                                                                                       33 154,93  

            stan na koniec roku                                                                                                            155 131,35

  

 

Zobowiązania  

                                                                        

z tyt. dostaw, robót i usług 

stan na początek roku                                                                                                              1 066 887,47                                       

stan na koniec roku                                                                                                                  1 144 087,85                                     

z tyt. podatków 

stan na początek roku                                                                                65 547,75 

stan na koniec roku                                                                                                                      135 871,42                               

z tyt. ubezpieczeń społecznych 

stan na początek roku                                                                414 947,84 

stan na koniec roku                                                                                                                      624 474,23 

          

z tyt. wynagrodzeń 

stan na początek roku                                                                                                                  143 096,15                                                                                                                          

stan na koniec roku                                                                                                                      181 852,89    

 

 



 Inne zobowiązania 

stan na początek roku                                                                                                                   66 175,64  

koniec roku                                                                                                                                      66 744,44                                                                                           

                                                                                                                                                      

                                                                               

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Stan na początek roku                                                                        2 168 660,31 

Stan na koniec roku                                                                                                                   2 900 287,67                      

                          

 

 


