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INFORMACJA DODATKOWA
UZUPEŁNIAJĄCA BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2011r.

Fundacji Dla Zwierząt Animalia

- opracowana na podstawie danych ewidencji księgowej zgodnie z art.45 ust.2 pkt.3 ustawy z 29.09.1994r.
o rachunkowości [Dz. U. Nr 121 poz. 591]

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w sprawozdaniu finansowym w wartości
księgowej brutto.
Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2011 r. nie
dokonywano.
Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub niższej od 3500 zł, jak
również mało znaczących , zastosowano metody zaliczania ich bezpośrednio w koszty w dniu przyjęcia ich
do użytkowania.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztów
poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.
Należności i roszczenia oraz zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się według wartości
nominalnej.
Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w księgach w ciągu roku
obrotowego w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu z dnia dokonania
operacji, z tym , że jeśli operacja jest udokumentowana dowodem odprawy celnej, stosuje się kurs określony
w tym formularzu. W dniu kończącym rok obrotowy wartości te przeliczane są według średniego kursu
z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Należności są wykazywane w wartości netto.
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej przeliczonej na złote
polskie według kursu zakupu ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzysta Fundacja.
W dniu kończącym rok obrotowy środki te przelicza się według średniego kursu z ostatniego dnia roku
obrotowego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP.
Krajowe kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z tym,
że na koniec roku obrotowego w kwocie wymagającej zapłaty. Kredyty bankowe i pożyczki w walutach
obcych ustala się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu ustalonego dla
danej waluty przez bank , z którego usług korzysta Fundacja, z tym, że na koniec roku obrotowego po średnim
kursie z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego przez Prezesa NBP.
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach :
Aktywa trwałe : brak
Aktywa obrotowe :
a)należności krótkoterminowe:
b)środki pieniężne:
rachunek bankowy
kasa
Pasywa :
a) kapitały własne:
fundusz statutowy
nadwyżka przychodów nad kosztami
b) zobowiązania i rezerwy długoterminowe: brak
c) zobowiązania krótkoterminowe:
dostawy materiałów )
3. Przychody Fundacji :
przychody z działalności statutowej
pozostałe przychody
4. Koszty działalności Fundacji :

100.777,48zł
674,38zł
97.281,57zł
2.821,53zł

1.200zł ( opłacony w całości )
46.958,01zł
6.426,62zł ( za wykonane usługi weterynaryjne

236.399,30zł
2,69zł (różnice z zaokrągleń)
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rzeczowe koszty działalności statutowej
usługi weterynaryjne )
osobowe koszty działalności statutowej
koszty administracyjne
energia ,obsługa księgowa, usługi pocztowe, pozostałe opłaty )
pozostałe koszty

176.319,87zł ( wyposażenie, materiały,
brak
13.123,39zł ( koszty rzeczowe tj. materiały,
0,72zł ( różnice z zaokrągleń)

5. Zwiększenia funduszu statutowego - 29.542,10zł – nadwyżka kosztów nad przychodami za 2010r.
6. Gwarancje , poręczenia i inne zobowiązania – nie wystąpiły.
7. Nadwyżka przychodów nad kosztami osiągnięta w 2011r. będzie wykorzystana na pokrycie kosztów
działalności w przyszłych okresach.

