Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży
NASZE JEŻE
15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 5
data rejestracji w KRS: 03.09.2009 r.

REGON 200296780
NIP 966-200-56-91
KRS 0000336271

BILANS

sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539
z późn. zm.) dla jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz

AKTYWA

stan na
31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

A.

Aktywa trwałe

0,00

0,00

I.
II.
III.
IV.
V.

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B.

Aktywa obrotowe

11355,22

13487,48

I.
II.
III.
1.
2.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00
0
11355,22
11355,22
0,00

0,00
40,90
13446,58
13446,58
0,00

C.

Suma bilansowa
Wiersz

PASYWA

0,00
11355,22

0,00
13487,48

stan na
31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

A.

Fundusze własne

9792,23

12843,83

I.
II.
III.
1.

Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

0,00
0,00
9792,23
9792,23

0,00
0,00
12843,83
12843,83

0,00

0,00

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1562,99

643,65

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1562,99

643,65

0,00
1562,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
643,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11355,22

13487,48

2.

II.
1.
2.
3.
III.
IV.
I.
II.

Suma bilansowa
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Data sporządzenia: 10.03.2014 r.
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes
Irena Zembrowska - Wiceprezes
Krystyna Osiennik - Skarbnik
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Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży
NASZE JEŻE
15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 5
data rejestracji w KRS: 03.09.2009 r.

REGON 200296780
NIP 966-200-56-91
KRS 0000336271

RACHUNEK WYNIKÓW
sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

(rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia
Ministra Finansów z 15.11.2001(Dz.U. 137 poz.1539 z późniejszymi zmianami)
jednostka obliczeniowa: zł

Dane za rok
Wiersz

A.

Wyszczególnienie

Przychody z działalności statutowej

I
II
1.
2.
3.
4.

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej - darowizny
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Pozostałe przychody określone statutem
B Koszty realizacji zadań statutowych
.
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności
. nieodpłatnej
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności
. odpłatnej
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
.
C.
Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna( (A-B)
D.
Koszty administracyjne:
1.
2.
3.
4.

G.

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji
AiG
Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D
i H)
Przychody finansowe

H.

Koszty finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
(C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne

5.
6.
E.
F.

J.

Stan na
31.12.2012 r.

Stan na
31.12.2013 r.

27611,73

39274,29

3630
23981,73
23981,73
0,00
0,00
0
12735,42

3720
35554,29
35554,29
0,00
0,00
0
21289,7

12735,42

21289,70

0,00

0,00

0

0

14876,31

17984,59

5095,2

5144,6

0
5095,2
0
0,00

0.00
5144,6
0
0,00

0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0

0,00

11,12

3,84

0,00

0,00

9792,23

12843,83

0,00

0,00
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I.
II.
K.

Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)

II.

0,00
0,00
9792,23

0,00
0,00
12843,83

9792,23

12843,83

Data sporządzenia: 10.03.2014 r.
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes
Irena Zembrowska - Wiceprezes
Krystyna Osiennik - Skarbnik
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INFORMACJA DODATKOWA
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 r.

Wstęp:
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „NASZE JEŻE” zostało zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 03.09.2009 r. pod nr 0000336271 i posiada
osobowość prawną. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz statut.
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i prowadzi działalność społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych obejmujących ochronę przyrody - stosownie
do art. 3 ust.1 oraz art.4 ust.1 p.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
- także we współpracy z organami administracji publicznej. Stowarzyszenie nie jest
jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie nie prowadzi
działalności gospodarczej.
Cele działalności stowarzyszenia:
1. Ochrona przyrody, a szczególnie czynna ochrona jeżowatych wszystkich
gatunków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 28.09.2004 r.
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną).
2. Zapewnienie ciągłości istnienia jeżowatych wraz z ich siedliskami przez ich
utrzymywanie i przywracanie do właściwego stanu ochrony.
3. Informowanie społeczeństwa przez publikacje i szeroką promocję w mediach w
zakresie ochrony jeżowatych.
4. Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej przez prelekcje, pokazy, seminaria i inne
działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw wobec zwierząt
objętych ochroną, a szczególnie jeżowatych.
5. Edukacja służb weterynaryjnych przez szkolenia, seminaria, wykłady i inne
formy, mające na celu podniesienie wiedzy zawodowej w dziedzinie leczenia i
rehabilitacji jeżowatych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Wspomaganie finansowe, organizacyjne i administracyjne ośrodków
rehabilitacji zwierząt, w których odbywa się leczenie, opieka weterynaryjna i
rehabilitacyjna jeży wymagających okresowej opieki człowieka w celu
przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego - jeżeli ośrodki te prowadzą
ewidencję przyjmowanych jeży, ich przemieszczania do środowiska
przyrodniczego oraz dokumentację dotyczącą leczenia i rehabilitacji.
2. Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe stanowiska bytowania w środowisku
naturalnym.
3. Zabezpieczanie ostoi i siedlisk jeży przed zagrożeniami zewnętrznymi.
4. Renaturyzację i odtwarzanie uszkodzonych siedlisk jeży.
5. Budowę sztucznych miejsc lęgowych jeży.
6. Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań
naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży.
7. Współpraca i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o
dostosowanie terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych,
budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży.
8. Współpraca i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o
wprowadzenie przepisów nakazujących instalowanie przejść dla jeży pod i nad
drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi i ich infrastrukturą, a także o
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instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania
jeży i nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę.
9. Edukację społeczeństwa oraz właściwych służb państwowych w zakresie
rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży.
10. Promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej i
leśnej umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk jeży.
11. Organizowanie
seminariów,
szkoleń
i
konferencji krajowych
i
międzynarodowych dla służb weterynaryjnych w zakresie leczenia i
rekonwalescencji jeży.
12. Prowadzenie szkoleń, prelekcji i seminariów dla dzieci i młodzieży szkolnej
oraz informowanie w mediach w zakresie poprawnego zachowania wobec
spotykanych na co dzień jeży.
13. Prowadzenie całodobowego pogotowia dla jeży z łączami telefonicznymi i
internetowymi - umożliwiającego społeczeństwu zorganizowanie jeżom
rannym, potrąconym i innym natychmiastowej pomocy człowieka i ew.
pokrycie związanych z tym kosztów pomocy (leczenie, transport itd.).
14. Wydawanie folderów informacyjnych, broszur i magazynów prasowych
popularyzujących jeże, ich środowisko i bytowanie z człowiekiem.
Uwagi do sprawozdania finansowego:
1. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do
31.12.2013 r.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących
spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
137, poz. 1539).
3. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w
wartości nominalnej.
4. Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na etatach.
II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
1. Suma aktywów obrotowych wynosi 13487,48 zł. Są to środki pieniężne
zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 13446,58 zł i innych należności
w kwocie 40,90 zł
2. Fundusze własne wynoszą 12843,83 zł .
3. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 643,65 zł i dotyczą
zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług .
III. Informacja o przychodach i kosztach w rachunku wyników.
Rachunek wyników za okres: 0.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Przychody:
1. Przychody ze składek członkowskich

-

3.720,00 zł

2. Przychody z darowizn

-

35.554,29 zł
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z tego:
darowizny w 2013 r.

11.383,65 zł

1% od PDOF

14.258,41 zł

nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 rok

9.792,23 zł

(zwiększenie przychodów z działalności statutowej w 2013 r.)
3. Przychody finansowe

-

3,84 zł

(odsetki od środków pieniężnych na koncie bankowym)

_______________________________________________________
Razem

3.9278,13 zł

Koszty realizacji zadań statutowych:
1. Karmy, leki dla jeży, inne niezbędne środki opatrunkowe i czystości do
opieki nad jeżami, materiały do budowy kojców i domków dla jeży:
14.763,65,12 zł
2. Usługi weterynaryjne dotyczące leczenia jeży:

3135,76 zł

3. Utrzymanie strony internetowej www.naszejeze.org jako realizacja
zapisów §7 p.9 i p.13 statutu

73,80 zł

5. Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za prowadzenie całodobowego
pogotowia jeżowego z wykorzystaniem własnego telefonu i internetu oraz
za prelekcje edukacyjne o ochronie jeży w szkołach i przedszkolach:
2806,07 zł
6. Składki ZUS

510,42 zł

__________________________________________________
Razem

21.289,70 zł

Koszty administracyjne niezależne:
Usługi obce:
- usługa rachunkowa (księgowość pełna zlecona)
- prowizje bankowe

4.428,00 zł
716,60 zł

__________________________________________
Razem

5.144,60 zł

_______________________________________________________
Razem koszty działalności:

26.434,30 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności stowarzyszenia w
kwocie12843,83 zł zostanie w całości przeznaczona na działalność statutową
w roku następnym. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, pożyczek,
poręczeń ani żadnych innych zobowiązań materialnych czy finansowych.
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Data sporządzenia: 10.03.2014 r.

Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes
Irena Zembrowska - Wiceprezes
Krystyna Osiennik - Skarbnik
=============================================================

