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Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

Fundacja prowadzi i utrzymuje przytulisko dla koni  i innych zwierząt - Przystań Ocalenie – 

gwarantując im diagnozę, leczenie oraz rehabilitację. Wykupione zwierzęta utrzymywane są 

również w specjalnie do tego celu wydzierżawionych pomieszczeniach na terenie 

gospodarstwach rolnych. 

 Jednostka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

 

Wyjaśnienia do Bilansu  

1. Środki trwałe własne są amortyzowane zgodnie z planem amortyzacji, ich wartość 

netto na dzień bilansowy wynosi: 121 802,35 zł 

2. W tym posiadamy  grunt będący środkiem trwałym o wartości 50.000 zł 

3. Splata zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazanych w bilansie przypada w okresie 

krótszym niż rok 

4. Nie posiadamy zobowiązań warunkowych . Nie udzieliliśmy poręczeń i gwarancji. 

5. Aktywa:  984 399,88 zł 

121 802,35 zł – środki trwałe 

79 486,80  zł – zwierzęta nie zaliczane do środków trwałych, będące pod opieką 

Fundacji 

3 171,25 zł   –  międzyokresowe rozliczenia kosztów 

779 939,48  zł – środki w kasie oraz na rachunkach bankowych Fundacji oraz 

należności  krótkoterminowe 

 

6. Pasywa:  984 399,88 zł 

2 000,00 zł     – Fundusz statutowy 

339 954,03 zł – zysk z lat poprzednich 

600 829,70 zł  – wynik roku bieżącego, zgodny z wynikiem w RZiS za rok 2020 

41 616,15 zł    – krótkoterminowe zobowiązania  finansowe wynikające z bieżącej 

działalności  
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Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 

1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Działalność Gospodarcza w roku 2020 opierała   się zgodnie  zawartymi umowami  na 

promocji oraz przychodach z  sms-ów  charytatywnych.  

-  przychody z działalności gospodarczej w roku 2020 

                23 328,88 zł 

- koszty poniesione w działalności gospodarczej -           

    269,74 zł  - koszty materiałów                 

 3 116,78 zł    - koszty usług  

Zysk w działalności gospodarczej w roku 2020 wyniósł 19 942,36 zł 

 

3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego 

1 485 398,03 zł  - w tym: 

 887 916,14 zł - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  – darowizny osób 

fizycznych: 

 285 102,32 zł  - przychody z działalności statutowej darowizny 1% OPP:      

 290 560,15 zł - przychody inne statutowe (darowizny rzeczowe, zbiórki publiczne

             i inne) 

 21 819,42 zł  - pozostałe przychody finansowe i operacyjne: 

4. Informacja o poniesionych kosztach w nieodpłatnej działalności statutowej 

fundacji: 

904 510,69 zł – łącznie – w tym: 

587 718,55 zł - koszty związane z działalnością statutową 

261 106,58 zł – koszty zrealizowane z Konta OPP 1% 

31 915,11 zł – koszty administracyjne  

  23 770, 45 zł  - pozostałe koszty finansowe i operacyjne w RZiS  

 

5. Wynik Finansowy 
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Fundacja osiągnęła ogólny zysk bilansowy z działalności gospodarczej i statutowej w 

wysokości 600 829,70 zł.  

 

Na różnicę w wyniku finansowym w stosunku do podstawy opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób prawnych składają się: 

Przychody:  

2.100 00 zł     - wycena użytkowania bezpłatnego na potrzeby Fundacji 

15 812,67 zł   - zwolnienie z opłacania składek  ZUS240  

 5 000,00 zł  - pożyczka PUP 

Koszty: 

7 597,62 zł – koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 

15 812,57 zł  zwolnienie z opłacania składek ZUS – koszt nieuznawany za podatkowy 

 

6. W ramach programów pomocowych związanych z zapobieganiem i 

przeciwdziałaniem skutkom Covid-19, Fundacja Ocalenie otrzymała następujące 

wsparcie 

      5 000,00 zł - pożyczka z PUP na podstawie art.15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r 

                15 812,57 zł  zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS   na podstawie    

                  art.     31zo ust.1 i 1a  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

7. Na dzień 31.12.2019 w Fundacji na umowę o pracę były zatrudnione 4 osoby  

8. Pożyczki udzielone przez Fundację : Brak 

9.  Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych-          771 131,15 zł 

10.   Kwota w kasie Fundacji                                                       4 123,76 zł 

11. Łączny  zysk w działalności gospodarczej i operacyjnej z roku 2020  przeznaczony 

zostanie na działalność Statutową Fundacji  

 

 

 

 


