
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

ZWIERZYNIEC ŚW. FRANCISZKA
10-369 OLSZTYN
TURYSTYCZNA 2 
0000355809

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest Działalność Pozostałych Organizacji Członkowskich, Gdzie Indziej 
Niesklasyfikowana, PKD 9499Z. 
Podstawowym przedmiotem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich 
poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i działanie 
na rzecz ochrony środowiska, zgodnie z wpisem do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Olsztynie pod numerem 0000355809.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Stowarzyszenie ZWIERZYNIEC ŚW. FRANCISZKA, 10-369 Olsztyn, ul. Turystyczna 2.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 
dni

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
4) Stowarzyszenie ma zdolność do kontynuowania działalności. Zakres działalności statutowej w najbliższych 
latach nie ulegnie istotnym zmianom.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01-01-2014 do 31-12-2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
tak

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-07-13

5) Zasady (politykę) rachunkowości Stowarzyszenia określają między innymi następujące zagadnienia:
a) rok obrotowy:
- rok obrotowy w Stowarzyszeniu pokrywa się z rokiem kalendarzowym
b)    metody i zasady wyceny aktywów:
- wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na 
dzień bilansowy pomniejszony o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości,
- środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień 
bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości 
przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500zł są umarzane jednorazowo 
po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500zł 
amortyzowane są metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są według stawek przewidzianych w 
załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:
- aktywa finansowe – wg ceny nabycia,
- aktywa pieniężne – wg wartości nominalnej,
Na dzień bilansowy:
- aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa,
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenianie są wg ceny wartości nominalnej. 
Towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży ewidencjonowane są wg ceny nabycia, a na dzień bilansowy wg 
cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.

Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty 
wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. 
Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty 
wymagającej zapłaty. 
Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Koszty w 
Stowarzyszeniu ewidencjonowane są w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w 
wariancie porównawczym. 

c) Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system 
przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną 
dokumentację zatwierdzoną przez Kierownika Jednostki.
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