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
nie dotyczy
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
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
nie dotyczy
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
INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW - ŹRÓDŁA I WYSOKOŚĆ
a. Przychody z działalności statutowej
1. Składki brutto określone statutem
b. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
1. Środki z Urzędów Miast i Gmin
2. Dotacje z Urzędów Miast i Gmin na działalność schronisk dla bezdomnych zwierząt
3. 1% należnego podatku
4.Darowizny od osób prywatnych i sponsorów
5. Darowizny od firm
6. Nawiązki z wyroków sądowych
PRZYCHODY POZOSTAŁE
PRZYCHODY FINANSOWE (w tym odestki z lokat)

1 731 191,84
1 478,00
1 478,00
1 729 713,84
1 200 000,00
274 546,34
234 253,98
17 032,37
3 881,15
1555,54
4923,24

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)
1. materiały i energia
2. karma
3. leki
4. usługi weterynaryjne
5. remonty i renowacja
6. transport
7. telefony
8. pozostałe koszty/delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, czynsz
9. wynagrodzenia i narzuty
10. reklama
11. amortyzacja
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)
Druk: NIW-CRSO

1 505 506,05
1 387 346,12
136 471,41
6 759,74
70 192,31
45 790,64
28 232,55
13 738,07
3 597,71
37 475,95
953 197,70
2 936,14
88 953,90
118 159,93

karma

Koszty ogólnego zarządu (Administracyjne)
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5. Pozostałe koszty

118 159,93

81 477,82
4 017,48
37 884,01
245,15
997,02
38 334,16

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Wyszczególnienie
Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego
667 418,62
a. zwiększenia
121 236,43
- z zysku
0,00
- inne
0,00
b. zmniejszenia
0,00
- pokrycie straty
0,00
- inne
0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego
788 655,05

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
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w
okresie sprawozdawczym oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania
1. Leczenie zwierząt, usługi weterynaryjna
2. Koszty kampanii 1%
3. Zakupy sprzętu, wyposażenia i usług służących do realizacji celów statutowych oraz obsługi interwencji i promocji adopcji
4. Środki przekazane do Zarządu Głównego na realizację celów statutowych
5. Wkład własny na prowadzenie Schroniska z 1% podatku
6. Analizator hematologiczny, analizator biochemiczny
7. Koszty administracyjne

274 546,34
zł

4000,00
15100,00
5100,00
27500,00
120000,00
43500,00
42000,00

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

Druk: NIW-CRSO

Data sporządzenia: 2019-02-28
Data zatwierdzenia: 2019-05-06
Biuro Rachunkowo-Podatkowe „MAD-2” Małgorzata Dziubek
42-200 Częstochowa, ul. Okulickiego 49

Andrzej Stolarczyk - Prezes Zarządu Oddziału
Piotr Grzeliński - Skarbnik Zarządu Oddziału

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

Druk: NIW-CRSO

