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Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Zwierzyniec Św. Franciszka” 
za okres 01.01.2012– 31.12.2012. 

 Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w programie Optima Comarch ERP. 
Organizacja swoje funkcjonowanie opiera na pracy społecznej członków i wolontariacie. Rok 2012 był trzecim 
rokiem działalności. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej(Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539) 

1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn 
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego 
Stowarzyszenie stosuje następujące zasady: Środki trwałe 
Nie występują 
Wartości niematerialne i prawne 
Nie występują 
Należności i zobowiązania 
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według 
wartości podlegającej zapłacie. 
Środki pieniężne 
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 
wycenia się według wartości nominalnej 
Fundusz statutowy 
Jego wartość w bilansie wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększonego lub pomniejszonego 
o wynik finansowy. 

2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach, 
Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji 
krótkoterminowych: Środki pieniężne w kasie 
0,00 zł
Środki pieniężne w banku 
17. 786,22 zł
Razem 
17 .786,22 zł

Stan zobowiązań  na 31.12.2012r :
- rozrachunki z dostawcami 
1 .115,36 zł
Razem 
1 .115,36 zł

3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów 
określonych statutem, 
Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody: Składki brutto określone statutem 
245,00 zł
Darowizny 
32 .211,17 zł

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-06-17

Pozostałe przychody operacyjne 
16. 012,84 zł
Razem 
48 .469,01 zł

4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne 
i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych, 
Stowarzyszenie poniosło następujące koszty administracyjne:
 
Zużycie materiałów i energii
45. 956,04 zł
Usługi obce
4 .108,28 zł
Podatki i opłaty
115,00 zł
Razem 
50 .179,32 zł

5) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie 
przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. 
W roku 2012 fundusz statutowy wynosi 18.381,17 zł. W związku z osiągnięta stratą w wys. -1.710,31zł nie 
zostanie on powiększony. Strata powiększy koszty roku 2013r. 

6) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach 
majątku i źródłach ich finansowania. 
Stowarzyszenie uzyskało w roku 2012 przychody w wys. 48.469,01 zł 
Poniosło koszty statutowe w 2012r. w wysokości 50.179,32  zł 

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 17.786,22zł, 
zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 1.710,31zł. Strata przeznaczona zostanie na 
zwiększenie kosztów roku następnego
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