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INFORMACJA DODATKOWA 
 
 
 
Sprawozdanie sporządzone jest za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008. sprawozdanie 
sporządzono  
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r w sprawie szczegółowych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 
działalności gospodarczej (Dz.U. 137 z 20012, poz. 1539) 
 
 

1) stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 
  
Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek 
amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 zł  amortyzuje się jednorazowo w miesiącu następnym po 
miesiącu, w którym środek został przekazany do użytkowania. Zapisy materiałów są odpisywane w 
koszty w momencie zakupu. 
 
 

2) uzupełniające informacje o aktywach i pasywach 
 

Majątek Stowarzyszenia stanowią  środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej poniżej 3500,00 
zł i pochodzą tyko wyłącznie z darowizn od osób prywatnych, środki transportu o wartości początkowej 
63.726,00 zł z czego jeden samochód został zakupiony z dotacji od RSPCA, pozostałe środki trwałe – 
aplikator o wartości początkowej 5048,96 zł pochodzą tyko wyłącznie z darowizn od osób prywatnych.  
Straż dla Zwierząt posiada również  grunt o wartości rynkowej 25.000,00zł (darowizna z roku 2006). 
Oraz samochód marki Opel o wartości rynkowej poniżej 3500,00 zł (darowizna z roku 2007) 
 
 
Na dzień bilansowy występują 
 

 Zobowiązania: na kwotę   – 7.632,08 zł   

 Należności : na kwotę       – 8.585,60 zł  

 Należności kaucja (lokal)    – 3.537,00 zł 

 Środki pieniężne w kwocie 11.048,31 zł obejmują środki: 
 
 

 31.12.2007r 31.12.2008r 
W kasie 15,60 zł  2511,76 zł 
Na rachunku bankowym podstawowym 25,68 zł  8536,58 zł 
Na rachunku bankowym dotacje zbiórki 512,83 zł 0,00 zł 
Na rachunku bankowym 1% 2.024,51 zł -0,03 zł 

 
 

3) Struktura zrealizowanych przychodów 
 
W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości  385.328,63 zł z czego : 

 
-    256.191,40 zł przychody z działalności statutowej 
-    116.013,00 zł dotacje 
-      11.402,00 zł składki 
-        1.642,00 zł wpisowe 
-          80,23  zł przychody finansowe 
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 31.12.2007r. 31.12.2008r 

darowizny osoby prywatne 19 128,94 zł 51.097,31 zł 

pozostałe przychody statutowe 702,70 zł 3.317,96 zł 

Inne przychody- wygrana familiada 0,00 zł 27.500,00 zł 

aukcje wpływy 3 566,50 zł 1.209,10 zł 

Gadżety wpływy 8 071,85 zł 0,00 zł 

darowizny bezgotówkowe 23 869,99 zł 0,00 zł 

Wydane certyfikaty 200,00 zł 100,00 zł 

Dotacja WSPA  12 013,00 zł 0,00 zł 

Wpływy do oddziału w Rzeszowie 563,05 zł 0,00 zł 

darowizny osoby prawne 13 420,00 zł 32.134,60 zł 

darowizny osoby publiczne 1 000,00 zł  0,00 zł 

Składki statutowe  2 694,50 zł 11.402,00 zł 

mat. Szkoleniowe dla oddziałów 1 970,00 zł 500,00 zł 

legitymacje członkowskie 2 360,00 zł 30,00 zł 

1% podatku 19 486,13 zł 93.826,53 zł 

zbiórki  5 634,70 zł 31,707,92 zł 

Dotacje 6 000,00 zł 116.013,00 zł 

darowizny Rzeszów 1 317,00 zł 0,00 zł 

1 procent Rzeszów 550,50 zł 0,00 zł 

składki statutowe Rzeszów 3 507,50 zł 0,00 zł 

Wpisowe 1 032,00 zł 1.642,00 zł 

Nawiązki 400,00 zł 1.600,00 zł 
Zwroty kosztów za wystawy               0,00 zł        4.129,00 zł 
Zwrot kosztów za interwencje           0,00 zł                                      8.438,32 zł  
Zwrot kosztów – wyjazdy szkolenia                                      0,00 zł                                     1.402,66 zł 
 
 

4) struktura poniesionych kosztów 
 
koszty przeniesione z roku 2007 –                            117.539,40 zł 
koszty poniesione w roku 2008 wynosiły ogółem -   392.714,09zł 

- koszty realizacji zadań statutowych                   –  257.674,87 zł 
- koszty administracyjne  i pozostałe wynosiły    –  135.037,10 zł 
- koszty finansowe –                                                            2,12 zł 
-                          

 
na koszty statutowe składają się : 
 

 31.12.2007r. 31.12.2008r. 

sprzęt do interwencji 3 244,44 zł 58.030,90 zł 

Paliwo 13 755,03 zł 30.833,08 zł 

pozostałe koszty 7 497,70 zł 12.816,41 zł 

prezenty za darowizny 6 031,26 zł 16.066,45 zł 

karma dla kotów wolnobytujących 15 402,00 zł 133,16 zł 

koszty puszek 280,70 zł 804,38 zł 

Mundury 1 479,51 zł 8.612,18 zł 

Delegacje 5 627,41 zł 4.502,93 zł 

eksploatacja samochodu 4 083,71 zł 13.312,74 zł 

przejazdy strażnicy 361,90 zł 420,95 zł 

Telefony 3 112,96 zł 4.982,31 zł 

utrzymanie zwierząt 7 241,34 zł 16.043,46 zł 

Leczenie zwierząt 7 479,16 zł 33.674,98 zł 
Utrzymanie konie z Czerska                                               0,00 zł                                     3.690,00 zł 
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Leczenie konie z Czerska                                                   0,00 zł                                       549,00 zł 
Sterylizacja i kastracja                                                            0,00 zł                                    51.694,62 zł 
Materiały szkoleniowe                                                            0,00 zł                                    1.259,07 zł 
Pozostałe koszty wolontariatu                                              0,00 zł                                       248,25 zł 
 
 
 
 
na koszty administracyjne składają się 
 

 31.12.2007r. 31.12.2008r. 

czynsz Rzeszów 1 622,25 zł 0,00 zł 

mat biurowe Rzeszów 196,05 zł 0,00 zł 

środki czystości 360,57 zł 0,00 zł 

art. Biurowe 1 601,20 zł 0,00 zł 

Czynsz 15 662,70 zł 21.844,36 zł 

drobne wyposażenie. Biurowe 1 461,73 zł 1.210,67 zł 

pozostałe materiały 1 321,92 zł 1.259,57 zł 

Środki czystości 0,00 zł 810,76 zł 

Materiały biurowe 0,00 zł 7.090,43 zł 

Art. spożywcze 0,00 zł 653,54 zł 

Energia elektryczna 0,00 zł 1.369,80 zł 

konserwacje i naprawy 811,55 zł 2.589,58 zł 

Drobne remonty 0,00 zł 4.084,19 zł 

usługi transportowe 761,73 zł 515,41 zł 

usługi pocztowe 1 833,57 zł 2.113,48 zł 

usługi telefoniczne i Internet 4 731,02 zł 6.931,33 zł 

usługi bankowe 579,60 zł 1.018,60 zł 

pozostałe usługi 340,73 zł 340,73 zł 

Podatek od nieruchomości 57,66 zł 0,00 zł 

Pozostałe opłaty 0,00 zł 1.274,00 zł 

opłaty skarbowe i notarialne 2 224,64 zł 1.053,74 zł 

reprezentacja i reklama 460,28 zł 667,09 zł 

amortyzacja WMiP 549,00 zł 300,00 zł 

Amortyzacja Środków Trwałych 0,00 zł 3.191,67 zł 

środki trwałe niskocenne 150,00 zł 10.862,59 zł 

Ubezpieczenia 1 366,00 zł 1.156,00 zł 

pozostałe koszty 243,11 zł 762,00 zł 

                                           

 
   
 
Straż dla Zwierząt zebrała również dary bezgotówkowe takie jak karma dla psów i kotów, 
akcesoria dla zwierząt (smycze, miseczki, kagańce, zabawki itp.), witaminy dla zwierząt o 
wartości rynkowej – 13.610,69 zł. Wydała karmę opiekunom bezdomnych kotów o wartości      
3529,05 zł która pozostała z darowizn otrzymanych w  2007 roku.  
 
 
 
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych. Wszystkie osoby współpracujące ze 
Strażą są wolontariuszami i nie pobierają wynagrodzeń za swoją pomoc.   
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5) ogólne podsumowanie działalności Stowarzyszenia 
 
Celem statutowym Stowarzyszenia jest ochrona praw zwierząt, szkolenie uświadamianie  
społeczeństwa jak postępować ze zwierzętami, jak je chronić przed złym losem, przeprowadzanie 
interwencji jeśli tego wymaga zła sytuacja zwierząt, leczenie ich oraz pomoc osobom zajmującym się 
bezinteresownie dokarmianiem bezdomnych zwierząt. Stowarzyszenie współpracuje z naczelnymi i 
terenowymi organami władzy i administracji państwowej, placówkami weterynaryjnymi. 
 
Stowarzyszenie przeprowadziło na dzień 31.12.2008r  - 722 interwencje dot. ratowania zwierząt w tym 
udzielono pomocy: koty – 154, psy- 219, gospodarcze -92 inne-11  (porównywalnie w roku 2007 – 405 
interwencji), do adopcji oddano 51 psów, 39 kotów, 13 koni, 19 krów, 4 żółwie, 1 szczura, 1 szynszyla. 
Zapewniono karmę dla 173 karmicieli kotów oraz psów z terenu samej Warszawy.  
 
Przeprowadziliśmy wiele szkoleń i prelekcji zarówno w instytucjach państwowych jak i w szkołach 
podstawowych, ponadpodstawowych,  informowaliśmy jak postępowania zarówno ze zwierzętami 
domowymi jak i gospodarskimi, uświadamialiśmy jak chronić ich przed złym losem, jak chronić prawa 
zwierząt. Odwiedziliśmy też przedszkola ze specjalnymi „pokazami”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządzono w Warszawie 29.02.2008r 
 
 
(Podpis osoby której powierzono 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych) 
Księgowa Anna Niemczyn. 

Podpisy członków zarządu: 
 


