OKREŚLENIE ZASTOSOWANYCH PRZY SPRAWO0ZDANIACH FINANSOWYCH
METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
1. Środki pieniężne:
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazane zostały w wartości
nominalnej.
2. Fundusz własny
Fundusz własny jednostki składa się z funduszu statutowego zwiększanego lub
zmniejszanego wynikiem finansowym
UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH
Nota nr 1
Środki pieniężne
Wartość w złotych stan na 31.12.2011
Środki pieniężne w kasie

0

Środki pieniężne na rachunkach
bankowych
Stan na koniec okresu

429.286,41

Nota nr 2
Fundusze własne

429.286,41
Wartość w złotych stan na 31.12.2011

Fundusz statutowy

17.645,54

Wynik finansowy za rok obrotowy

401.940,05

Stan na koniec okresu

419.585,59

Nota nr 3
INFORMACJA O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW
Tytuł przychodów
Kwota przychodów
% udział w przychodach
1.Przychody z działalności
statutowej
a) Dotacje
b) darowizny na
działalność
statutową

659.328,73

0,00

98,32%

0,00%

659328,73

98,32%

24,02

0,01%

3.Przychody finansowe

11.165,06

1,67%

a) odsetki od środków
na rachunkach
bankowych
RAZEM

10.585,09

2.Pozostałe przychody

670.517,81

100%

INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW ZA ROK 2011
Koszty
Kwota
% udział w
grupie kosztów

% udział w
ogólnych
kosztach

Koszty realizacji
działalności statutowej

165.030,04

100%

61,44%

a)pokarm dla zwierząt

6.224,39

3,77%

2,32%

b)usługi weterynaryjne

81.145,80

49,17%

30,21%

c)leki dla zwierząt

1.922,56

1,16%

0,72%

d)opieka nad zwierzętami

9.450,01

5,73%

3,52%

e)polepszenie warunków
życia zwierząt

7.867,01

4,77%

2,93%

57.187,84

34,65%

21,29%

1232,43

0,75%

0,45%

103.547,72

100%

38,56%

22.660,29

21,88%

8.44%

43.685,41

42,19%

16,27%

c) wynagrodzenia

2.466,67

2,38%

0,92%

d) podatki i opłaty

39,00

0,04%

0,01%

7844,30

7,58%

2.92%

16.805,60

16,23%

6,26%

9.695,08

9,36%

3.61%

351,37

0,34%

0,13%

268.577,76

100%

100%

f)transport zwierząt
g)pozostałe
Koszty administracyjne:
a) zużycie
materiałów i
energii
b) usługi obce

e) amortyzacja
f) pozostałe,
np.delegacje
g) koszty operacyjne
h) koszty operacji
finansowych
RAZEM wszystkie koszty

3.

Rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym .

4.Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
5. 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.
6.Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
•
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu.
•
Środki trwałe wycenia się według cen zakupu.
•
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU
STATUTOWEGO

Fundusz statutowy w roku 2011 uległ zwiększeniu dzięki wpłatom darczyńców .
Razem fundusze własne na dzień 31-12-2011 mają wartość 419.585,59zł
Środki finansowe z funduszu statutowego przeznaczone zostały w roku 2011 (zgodnie
ze Statutem Fundacji Ochrony Zwierząt „Mrunio” Jaszkowa Dolna) na:
- działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia
ochroną i otoczenia opieką,
- niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,
- zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,
- polepszenie warunków życia psów wiejskich
Kłodzko 28-03-2012
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