
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I. Struktura przychodów działalności statutowej:

1. Przychody z działalności statutowej 66.075,30 zł

a) składki członkowskie 280 zł
b) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 58.532,70 zł
           - wpłaty z puszek 12.887,88 zł
           - darowizny od osób prywatnych 24.032,18 zł
           - 1 % podatku 21.612,64 zł 
 c) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 7.262,60 zł  ( w tym 2.000,00 zł dotacja z 
Urzędu Gminy Siemiatycze)

3. Przychody finansowe 272,26 zł
II

II. Struktura kosztów działalności:

1.  Koszty realizacji zadań statutowych 60.229,93 zł 

    a) koszty realizacji zadań działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 58.069,92 zł:
        - zabiegi weterynaryjne 23.398,61 zł
        - leczenie zwierząt 1.164,94 zł
        - transport zwierząt 732,49 zł
        - hotelikowanie zwierząt 10.481,00 zł
        - najem gabinetu 4.003,51 zł
        - prowizje bankowe 158,80 zł
        - inne koszty statutowe 18.130,57 zł

     b) koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2.000,00 zł

     c) koszty administracyjne 160,01 zł
III

Wynik finansowy;  działalność Stowarzyszenia zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 
6.117,63 zł

IV

Aktywa 21.893,18 zł
 
I.    Aktywa trwałe 12.000,00 zł
II.   Aktywa obrotowe 9.893,19 zł
III.  Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne na rachunku) 9.893,19 zł

V

Pasywa  21.893,18 zł

I.   Fundusze własne 10.207,08 zł
II.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe) 11.686,11 zł
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Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-02-14

Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt "PSIEMIATYCZE" w Siemiatyczach na potrzeby realizacji celów 
statutowych może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz poprzez prowadzenie odpłatnej 
działalności pożytku publicznego.

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 2015 tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Sporządzone zostało przy 
założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Na dzień sporządzania 
sprawozdania nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania 
naszej działalności.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., poz. 591 z późn. zm.)oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w 
sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 
działalności gospodarczej (Dz.U z dnia 15 listopada 2001 r. nr 137, poz. 1539).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na koniec 
roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad 
rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że 
wszystkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł będą amortyzowane w miesiącu 
przekazania do użytkowania, tj. w 100 %. Natomiast powyżej kwoty 3.500 zł - odpisy amortyzacyjne 
dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału. 

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji 
gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich 
wynikające były porównywalne w kolejnych latach.
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