
INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów       
       wartości niematerialne i prawne  według ceny nabycia   
       środki trwałe                          według ceny nabycia   
              inwentarz żywy                          według ceny nabycia   
      
      
      
 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik     
       nie zmieniono metod wyceny aktywów i pasywów     
      
      
 c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych           
       takie zdarzenia nie wystąpiły

II

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia
- Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w 
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku     dochodowym od 
osób prawnych, środki trwałe amortyzowane są metodą liniową
- Środki trwałe o wartości 3500,00 zł umarzane są jednorazowo po wydaniu do użytkowania
- Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych następuje od następnego miesiąca po przyjęciu tych środków trwałych do używania
- Majątek obrotowy stanowi inwentarz żywy wyceniany według cen nabycia

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość  
 a. Przychody z działalności statutowej  1 088 978,34 
  
 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 362 460,60 
 1% podatku                                                                                 362 460,60 
   
   
   
   
 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 
 (wyszczególnienie)  
   
   
 Pozostałe przychody określone statutem 726 517,74 
 wpłaty darczyńców                                 712 037,75 
 darowizny rzeczowe                                   14 479,99 
   
   
   
 b. Pozostałe przychody                                5 929,22 
 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych  
 zwrot z polisy tyt.ubezpieczeń majątkowych   
 rozliczenie umowy barterowej   
 otrzymane odszkodowania                                2 731,58 
 Przychody z likwidacji środków trwałych  
 Inne                                                                3 197,64

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-03-29

a. Informacje o strukturze kosztów  
 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 184 946,19 
 świadczenia pieniężne:   184 946,19 
 zakup leków   1 180,76 
 zakup karmy dla zwierząt 183 765,43
   
 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 196 964,32 
 świadczenia pieniężne  196 964,32 
 pochówek zwierząt 3 330,72 
 usługa weterynaryjna 81 276,63 
 usługa hodowlana 112 356,97  
      
 Koszty administracyjne: 656 432,59 
 - zużycie materiałów i energii 212 543,80 
 - usługi obce 284 136,90 
 - podatki i opłaty 1 455,25 
 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 103 956,68 
 - amortyzacja 40 043,51 
 - pozostałe koszty 14 296,45 
   
   
 b. Pozostałe koszty 26 447,71   
 Inne                         26 447,71 
   
   
 c. Koszty finansowe 3 417,93 
 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 
3 406,03
        Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 11,9

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego  
   
 Wyszczególnienie                                              Fundusz 
                                                           statutowy        z aktualizacji wyceny
 1. Stan na początek roku obrotowego        879 172,56 
 a. zwiększenia                                          26 698,82                       0,00
 - z zysku                                                          0,00 
 - inne                                                  26 698,82 
 b. zmniejszenia                                                  0,00                       0,00
 - pokrycie straty  
 - inne  
 2. Stan na koniec okresu obrotowego         905 871,38               0,00

VI

Nie udzielono gwarancji i poręczeń.

VII

Druk: MPiPS


