
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 
od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.

      I. Informacje ogólne:
1. Zwierzyniec Św. Franciszka 
ul. Turystyczna 2
Olsztyn 10-369 
2. Podstawowy przedmiot działalności stowarzyszenia to:
 Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie 
opieką;
  Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;
 Działanie na rzecz ochrony środowiska.

3. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 
KRS, nr KRS: 0000355809.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
5. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
6. Przyjęty w stowarzyszeniu rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 
kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
7. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 
ustawy o rachunkowości.
8. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne 
zagrożenia dla kontynuowania przez stowarzyszenie działalności.

Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w programie LeftHand.
Organizacja swoje funkcjonowanie opiera na pracy społecznej członków i wolontariacie. Rok 2014 był piątym 
rokiem działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (teks jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami).
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II. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn powstawania 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 rachunku bankowym wycenia się według wartości 
nominalnej.
Fundusz statutowy  Jego wartość w bilansie wykazywana jest jako wielkość funduszu statutowego, który może 
zostać powiększony o dodatni wynik finansowy
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Druk: MPiPS



1) 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 164817,64
Razem 164817,64

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2014
Zobowiązania 481,73 zł
Należności, w tym: 
Fundacja ALBATROS 30 925,63 zł
30 839.93 zł

2) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów 
określonych statutem.
Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:
Składki brutto określone statutem 80,00 zł
Zbiórki publiczne 2 264,18 zł
Darowizny finansowe od os. fizycznych 33 457,46 zł
Darowizny z tyt. PDOF 1% (OPP) 127 634,20 zł
Pozostałe przychody statutowe – 
 0,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne 0,00 zł
Razem 163 435,84 zł

3) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz o strukturze 
kosztów administracyjnych.
Stowarzyszenie poniosło następujące koszty administracyjne:
Zużycie materiałów i energii 125,30  zł
Usługi obce 0,00 zł
Podatki i opłaty 0,00 zł
Wynagrodzenia i ubezpieczenia spł. 8 567,05 zł
Amortyzacja 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 8 692,35 zł

4) 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 2014 fundusz statutowy wynosi 18 381,17. W związku z osiągniętą nadwyżką przychodów nad 
kosztami w kwocie 176 862,37 zł nie zostanie on powiększony w roku 2014. Zysk powiększy przychody roku 
2015.
5) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania.
Stowarzyszenie uzyskało w roku 2014 przychody w wysokości 163 435,84 zł.
Poniosło koszty statutowe w 2014 roku w wysokości 103 404,10 zł.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 195 
725,27 zł,  zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 176 862,37 zł.   Zysk zostanie 
przeznaczony na zwiększenie przychodów roku następnego.

Data sporządzenia : 31-03-2015 r.                    
Sporządził: Lidia Karaźniewicz                                 

podpisy zarządu
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Sporządzono dnia:2015-07-13
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