Fundacja na rzecz wspomagania rehabilitacji
I szerzenia wiedzy kynologicznej „Mały Piesek Zuzi”
ul. Jarochowskiego 44, 60-239 Poznań
REGON: 300478519
NIP: 7872033037

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
Fundacja prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej.
Wyszczególnienie
Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe- środki pieniężne
Fundusze własne
Fundusz statutowy

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe- inne
zobowiązania

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)
rachunkowości
Za aktywa trwałe Fundacja przyjmuje rzeczowe
aktywa trwałe i zrównane z nimi, o
przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na
potrzeby Fundacji.
Wycena wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, umarzane jako środki trwałe.
Wycena w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia. Środki trwałe o wartości powyżej
3,5 tysiąca złotych umarzane są metodą liniową
począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Wycena w cenie realnie poniesionego wydatku;
w tym kaucje i poręczenia
Fundacja nie utrzymuje zapasów materiałów i
nie prowadzi ich ewidencji
Wycena w kwotach wymagalnej zapłaty
Wykazuje się w wartości nominalnej
Wycena wg wartości nominalnej, wg ich rodzaju i
zasad określonych przepisami prawa oraz
statutu.
Wycena w kwotach wymagalnej zapłaty.
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W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniała zasad stosowanych metod wyceny aktywów i
pasywów w stosunku do roku poprzedniego.
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
Wyszczególnienie
Aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe- środki pieniężne
Środki pieniężne na rachunku bankowym
Środki pieniężne w kasie
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Inne zobowiązania- zobowiązania wobec
dostawców

01.01.2015- 31.12.2015
5 860,76
13 481,36
20 633,37
15 640,66
4 992,71
37 266,97
2 276,76

3. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym
przychodów określonych statutem z podziałam na działalność statutową odpłatną i
nieodpłatną.
a. Przychody z działalności statutowej
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Urząd Miasta i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Zajęcia dogoterapeutyczne
Szkolenia i zajęcia rehabilitacyjne
Zajęcia z edukacji kynologicznej
Pozostałe przychody określone statutem
Darowizny i zbiórki
Przychody z tytułu 1%

279 979,86
167 877,30
167 877,30
58 085,47
21 450,47
30 335,00
6 300,00
54 017,09
23 678,20
30 338,89
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4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na
działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
W tym świadczenia pieniężne
Pomoc dla Schroniska
Dotacja Poradnia
Projekt ROPS
Projekt Urzędu Miasta: „Darmowa terapia szansą dla twojego dziecka”
Projekt Grupa Wsparcia
Projekt FIO
Stawiska

192 987,95
18 116,76
66 932,79
50 461,96
22 952,00
21 166,47
4 884,97
8 473,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
W tym świadczenia pieniężne
Dogoterapia
Szkolenia i zajęcia rehabilitacyne
Edukacja kynologiczna

18 059,41
8 150,57
7 243,20
2 665,64

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
W tym świadczenia pieniężne

0,00
0,00

Koszty administracyjne
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
-amortyzacja
- pozostałe

67 613,48
20 425,54
14 492,67
272,02
28 801,97
2 245,32
1 375,96

5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową.
Nie dotyczy

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a.

Zwiększenia
- z zysku
- inne
b. Zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne

2. Stan na koniec roku obrotowego

Fundusz statutowy
35 947,95
0,00
1 319,02
0,00
0,00
0,00
0,00

37 266,97
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7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i
źródłach finansowania:
Na dzień sporządzania sprawozdania Fundacja nie posiada informacji o ewentualnych zmianach w
strukturze przychodów i kosztów oraz składników majątku i źródłach ich finansowania.
Sporządzono w dniu 31.03.2015r.

Zatwierdzono przez Zarząd w dniu 31.03.2016r.:

Sprawdzono przez Komisję Rewizyjną w dniu……………………………:

Marcin Reszka

Rafał Wiliński

Żaneta Wolniak

Zatwierdzono przez Radę Fundacji w dniu…………………….………..:

Natalia Pieczyńska

Zuzanna Klupsch
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