
 
 

INFROMACJA DODATKOWA 
za rok 2014 

 
I 

 
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów. 
1. Środki trwałe wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy. 
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg ceny nabycia. 
3. Należności w kwocie wymaganej zapłaty. 
4. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 
 
Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe 

Stan na początek roku obrotowego 2 859 708,57 

przychody 1 700 767,27 

rozchody 2 000,00 

stan na koniec roku obrotowego 4 558 475,84 

 
Umorzenie środków trwałych - amortyzacja 

Stan na początek roku obrotowego 685 369,81 

amortyzacja za rok 2014 124 102,43 

zmniejszenia 0,14 

stan na koniec roku obrotowego 809 472,10 

stan na koniec roku obrotowego netto 3 749 003,74 

 
Wartości niematerialne i prawne 

stan na koniec roku obrotowego 0,00 

 
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 

amortyzacja za rok 2013 0,00 

stan na koniec roku netto 0,00 

 
Podział należności według pozycji bilansu  
należności z tytułu: 

dostaw i usług stan na początek roku obrotowego 24 536,56 

na koniec roku obrotowego 41 538,26 

środków od ZUS stan na początek roku obrotowego 27 090,55 

na koniec roku obrotowego 25 179,74 

wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego 10 834,74 

na koniec roku obrotowego 21 871,66 

inne należności stan na początek roku obrotowego 107 592,61 

na koniec roku obrotowego 103 965,01 

podatków stan na początek roku obrotowego 10 792,00 

na koniec roku obrotowego 6 484,00 

 
Podział zobowiązań według pozycji bilansu 
zobowiązania z tytułu: 

kredytów i pożyczek stan na początek roku obrotowego 0,00 

na koniec roku obrotowego 494 010,00 

dostaw i usług stan na początek roku obrotowego 322 647,20 

na koniec roku obrotowego 163 007,08 

podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  
stan na początek roku obrotowego 

28 696,80 

na koniec roku obrotowego 32 612,66 

ubezpieczeń społecznych stan na początek roku obrotowego 121 422,88 

na koniec roku obrotowego 111 301,49 

wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego 11 574,55 

na koniec roku obrotowego 13 417,28 

innych zobowiązań stan na początek roku obrotowego 101 431,03 

na koniec roku obrotowego 65 879,91 

 
 
 



 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 
z tytułu: 

opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe:  

stan na początek roku obrotowego 6 798,06 

na koniec roku obrotowego 40 352,91 

 
 

III 
Informacja o strukturze przychodów 

Przychody ogółem                9 015903,45 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego 
w tym: 

                  8 999838,91 

Dotacje Urzędów Miast na prowadzenie schronisk dla bezdomnych 
zwierząt 

3 343 759,00 

Dotacje Gmin na prowadzenie schronisk, działalność interwencyjną 
oraz pomoc bezdomnym zwierzętom  w tym opieka weterynaryjna 
sterylizacja i kastracja zwierząt 

1 126 901,55 

Darowizny osób fizycznych i prawnych przeznaczone na działalność 
statutową stowarzyszenia w tym pomoc dla  schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, działalność interwencyjną oraz wycena 
darów rzeczowych przekazanych do schronisk dla bezdomnych 
zwierząt 

4 337194,34 

Wpływy z adopcji zwierząt 148 833,00 

Zbiórki publiczne 43 128,24 

Pozostałe przychody 22,78 

Inne przychody 3 698,59 

Przychody finansowe 12 365,95 

 
IV 

Informacja o strukturze kosztów 

Koszty ogółem 8 416 758,77 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego 
w tym: 

7 505 761,37 

Koszty utrzymania schronisk dla bezdomnych zwierząt 
prowadzonych przez OTOZ Animals 

5 453 099,55 

Koszty działalności inspektoratów i oddziałów OTOZ Animals 
opieka nad poszkodowanymi zwierzętami (zakup karmy, pomoc 
lekarsko-weterynaryjna, sterylizacja zwierząt oraz utrzymanie 
zwierząt zabranych podczas interwencji) 

904 043,93 

Koszty działalności dotyczących  kampanii adopcji bezdomnych 
zwierząt i promocji działalności  schronisk i stowarzyszenia  oraz 
promocja akcji 1% dla bezdomnych zwierząt 

491 860,37 

Koszty pozostałych kampanii dotyczących humanitarnej ochrony 
zwierząt w tym koszty kampanii edukacyjnej,  adopcji, działań 
inspektorskich oraz promocji akcji przeciwdziałania okrucieństwu 
wobec zwierząt 

656 757,52 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Koszty administracyjne 
w tym: 

877 641,12 

zużycie materiałów i energii 87 856,50 

usługi obce (m. in. pomoc prawna dotycząca przekazywania spraw 
do organów ścigania w sprawach znęcania się nad zwierzętami, 
remont siedziby OTOZ Animals, wynajem biura, konserwacje oraz 
usługi pocztowe 

247 224,24 

podatki i opłaty 9 484,04 

wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 430 828,04 

amortyzacja środków trwałych 68 892,02 

pozostałe koszty 33356,28 

 
Koszty finansowe 27 978,62 

Pozostałe koszty 5 377,66 

 
V 
 

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego 

Fundusz statutowy 

Stan na początek roku obrotowego 1 706 231,01 

zwiększenia 19278,45 

zmniejszenia 0,00 

stan na koniec roku obrotowego 1 725 509,46 

    

  
 


