
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Podstawowym celem Fundacji „ Zdrowie na końskim grzbiecie” - określonym w statucie – jest działanie na 
rzecz osób niepełnosprawnych, w tym popieranie i upowszechnianie hipoterapii.
2. Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS 0000331091 
od dnia 20.04.2010 roku, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy.
3. Zgodnie ze statutem, czas trwania Fundacji jest nieograniczony. Na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w 
okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało 
przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości, 
obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.
4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy rozpoczynający się 
01.01.2016 roku i kończący się 31.12.2016 roku.
5. Fundacja pozyskuje środki na prowadzenie działalności z wpływów ze zbiórek i imprez publicznych, 
darowizn, dotacji, przychodów za oddane usługi.
6. Fundacja nie zatrudnia żadnej osoby fizycznej na podstawie umowy o pracę.

II

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów opierają sie o założenia zawarte w Ustawie o 
Rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku ( Dz.U.Nr 121, poz. 591 z późn. 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 jest dłuższy niz 1 rok. W pozostałych przypadkach w w wartości 100 % 
księgowane w koszty.
- należności i zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty.
- środki pieniężne i pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
2. Jednostka sporządza sprawozdanie według wariantu porównawczego. Dane o kosztach rodzajowych 
przedstawiono w rachunku zysków i start.
3. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i nie 
wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny, wywierające istotny wpływ na prezentacje sprawozdania.
4. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które winny być uwzględnione w bilansie i w 
rachunku zysków i start.
5. Fundacja nie jest wieczystym użytkownikiem gruntów.
6. Wartości nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, 
dzierżawy i innych umów – nie występuje.
7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – 
nie wystąpiły.
8. W okresie sprawozdawczym nie tworzono odpisów aktualizacyjnych należności.
9. Zobowiązania warunkowe i zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – nie wystąpiły.
10. Zyski i starty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym – nie wystąpiły.
11. Wynik finansowy netto za rok obrotowy :
- w przypadku wielkości ujemnej – zwiększa koszty roku następnego
- w przypadku wielkości dodatniej – zwiększa przychody roku następnego.
12. W okresie sprawozdawczym wystąpiła różnica zysku w układzie rachunkowym i podatkowym w kwocie 
1855,84 zł, na którą składają  się  koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

III

Struktura przychodów:

1. Wpływy ze zbiórek i imprez publicznych
2. Inne przychody określone statutem:
- dotacje i subwencje
- darowizny od osób fizycznych
- sprzedaż usług statutowych
- pozostałe przychody
- przychody z 1%
3. Pozostałe przychody operacyjne
4. Pozostałe przychody finansowe

IV

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2017-07-08
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Sporządzono dnia:2017-06-30

1. Realizacja celów statutowych w tym:
- świadczenia pieniężne
- świadczenia niepieniężne
- zajęcia hipoterapii
- profilaktyka i promocja zdrowia,
- organizacja warsztatów i szkoleń,
2. Koszty administracyjne w tym:
- zużycie materiałów i energii
- podatki i opłaty
- usługi obce
- wynagrodzenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
3. Pozostałe koszty operacyjne
4. Pozostałe koszty finansowe

V

nie dotyczy

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

X

nie dotyczy
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