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1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w 
stosunku do roku poprzedniego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przyjętymi przez fundację „Świat Zwierzętom” 
zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz 
wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie 
prowadzących działalności gospodarczej.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym 
także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(tekst jednolity Dz. U. z  2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) ustala się metody wyceny aktywów i pasywów 
w sposób ciągły nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego.
Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na 
ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają do jej 
wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 PLN umarzane 
są metoda liniową. 
Wartość środków trwałych i wyposażenia jest amortyzowana (odpisywana w koszty) w 100% w momencie 
oddania ich w użytkowanie oraz odnoszona na fundusz statutowy. Skumulowane odpisy umorzeniowe 
dokonywane na koniec roku pomniejszają fundusz statutowy.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się i dokonuje umorzeń w podobny sposób jak środki trwałe zgodnie z 
art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej.
Fundusze własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach 
rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu. Fundusz statutowy 
wykazuje się w wartości ustalonej w statucie Fundacji ŚWIAT ZWIERZĘTOM.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do przychodów 
statutowych następnego roku obrotowego.
W przypadku powstania zagrożenia możliwości dalszej kontynuacji działalności Fundacji ŚWIAT 
ZWIERZĘTOM, wycena aktywów powinna być dokonana według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania 
nie wyższych od cen ich nabycia, kosztów ich wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy 
umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Fundacja ŚWIAT ZWIERZĘTOM 
zobowiązana jest w takiej sytuacji, do utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty.

W okresie sprawozdawczym 2011, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie nastąpiły żadne zmiany 
w metodach wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.
Wszystkie dane prezentowane są w walucie polskiej, w złotych i groszach.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku wycenione w 
sposób następujący:
- środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie fundacji wykazano w wartości nominalnej,
- zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych 
zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie 
już posiadanych lub przyszłych aktywów fundacji. 

II

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

W 2011 roku fundacja nie dokonywała zakupów środków trwałych. W pozycji „środki pieniężne” aktywów 
obrotowych bilansu wykazano gotówkę znajdującą się na rachunku bankowym oraz w kasie fundacji.
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3. Informacje o zrealizowanych przychodach ze wskazaniem ich źródeł:

PRZYCHODY RAZEM: 34831,92
w tym:
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: 34811,83
- przychody z SMS Premium: 1108,00
- darowizny pieniężne: 26047,52
- datki ze zbiórki publicznej: 2906,31
- nawiązki sądowe: 4750,00 
PRZYCHODY FINANSOWE: 0,08
- odsetki bankowe: 0,08
POZOSTAŁE PRZYCHODY: 20,01
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4. Informacje o kosztch stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o kosztch 
administracyjnych:

KOSZTY RAZEM: 102134,71
w tym:
KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH: 51120,39
- zakup żywności dla zwierząt: 12631,71
- zakup usług weterynaryjnych i terapeutycznych oraz leków dla zwierząt: 9592,31
- zakup środków pielęgnacyjnych i higienicznych oraz akcesoriów dla zwierząt: 2431,57
- koszty transportu rannych i osieroconych zwierząt oraz żywności i materiałów do budowy pomieszczeń dla 
zwierząt: 21027,32
- zakup materiałów do budowy pomieszczeń dla bezdomnych zwierząt: 4965,56
- koszty zbiórki publicznej: 121,92
- materiały edukacyjne: 350,00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 8062,05
- Zużycie materiałów i energii: 66,88
- materiały biurowe: 66,88
Usługi obce: 1450,77
- koszty reklamy i promocji: 800,00
- szkolenie wolontariuszy: 160,00
- administrowanie strony internetowej fundacji: 490,77
Podatki i opłaty: 5407,77         
- opłaty sądowe: 190,00 
- prowizje od opłat sądowych: 15,00
- opłaty bankowe: 513,03
- opłaty pocztowe: 329,75
- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 4359,99
Inne koszty: 1136,63
- koszty podróży służbowych: 173,20
- materiały do remontów i konserwacji: 963,43
POZOSTAŁE KOSZTY: 42952,27
- ujemny wynik finansowy roku 2010 zwiększający koszty realizacji zadań statutowych roku obrotowego 2011: 
42952,27
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5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

W roku bilansowym 2011 roku nie nastąpiło zwiększenie wysokości funduszu statutowego w stosunku do roku 
poprzedniego.
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6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową:

W roku 2011 zarząd fundacji „Świat Zwierzętom” nie udzielił żadnego typu gwarancji, poręczeń i innych 
zobowiązań związanych z działalnością statutową.
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7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich 
finansowania

W roku bilansowym 2012 nie przewiduje się zmian w strukturze przychodów i kosztów oraz w składnikach 
majątku i źródłach ich finansowania w stosunku do roku sprawozdawczego 2011.
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