
INFORMACJA DODATKOWA

I

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów opierają się o założenia zawarte w ustawie o Rachunkowości z 
dnia 29.09.1994 roku (Dz. U. nr 121, poz 591 z późń. zm.):
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - wg 
cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł. A 
przewidywany okres użytkowania dłuższy niż 1 rok. W pozostałych przypadkach w wartości 100% księgowane 
w koszty:
- naleznosci i zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty.
- środki pieniężne i pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.

Jednostka sporządza sprawozdanie według wariantu kalkulacyjnego. Dane o kosztach rodzajowych 
przedstawiono w rachunku zysków i strat.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i nie 
wystapiły zmiany metod księgowościi wyceny, wywierające istotny wpływ na prezentację sprawozdania.

Po dniu bilanoswym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które winny być uwzględnione w bilansie i w rachunku 
zysków i strat.

II

Fundacja nie jest wieczystym użytkownikiem gruntów.

Wartości nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, 
dzierżawy i innych umów - nie występują. 

Zobowiązania wobec budżetu Państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie 
wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym nie tworzono odpisów aktualizujących nalezności.

Zobowiązania warunkowe i zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji - nie wystąpiły.

Zyski i straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym - nie wysąpiły.

W okresie sprawozdawczym nie wystapiła różnica zysku w układzie rachunkowym i podatkowym.
III

Przychody określone statutem: 26950,00 zł:
- dotacje i subwencje: 14510,00 zł
- darowizny od osób fizycznych: 8540,00
- wpływy ze zbiórek publicznych: 610,00
- pozostałe przychody: 3290,00

Pozostałe przychody finansowe: 5,11.

razem: 26955,11

IV

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2012-06-13



Sporządzono dnia:2012-06-05

Realizacja celów statutowych: 16922,61
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘNE:
- zajęcia hipoterapii: 16352,82
- profilaktyka i promocja zdrowia: 569,79.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 9803,22
- zużycie materiałów i energii: 6958,81
- podatki i opłaty: 256,41
- usługi obce: 0,00
- wynagrodzenia: 1600,00
- narzuty na wynagrodzenia: 0,00
- amortyzacja: 685,80
- pozostałe koszty: 302,20

RAZEM: 26725,83

V

nie dotyczy

VI

Nie dotyczy

VII

Wynik finansowy za rok obrotowy w kwocie 229,28 zł zwiększa przychody roku następnego.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2012-06-13


