INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za 2004 rok.

1.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2004 do 31 grudnia
2004 roku.

2.

Ksi gi rachunkowe prowadzone s
przy pomocy komputerów, system
informatyczny oparty jest na programie Fiks-Macrosoft, z wyj tkiem analityk dla
rodków trwałych prowadzonych r cznie.

3.

Porównywalno
danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi
sprawozdania za 2003 rok została zachowana.

4.

W sprawozdaniu finansowym za bie
zdarzenia z lat ubiegłych.

5.

Po dniu sporz dzenia bilansu nie nast piły
wynik 2004 roku.

6.

Aktywa i pasywa uj te w sprawozdaniu zostały wycenione:
Nale no ci po cenach wymagalnych, a zobowi zania po cenach wymagaj cych.
Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyj te po rzeczywi cie
poniesionych cenach na ich zakup.

7.

rodki trwałe oraz warto ci niematerialne i prawne wycenione s według cen
nabycia. Przedmioty o czasie u ytkowania dłu szym ni rok o warto ci nie
przekraczaj cej 3.500,00 zł ujmowane s w ewidencji rodków trwałych, ale
amortyzowane jednorazowo po ich wydaniu do u ytkowania.
rodki trwałe oraz warto ci niematerialne i prawne powy ej warto ci 3.500,00 zł
amortyzuje si stosuj c metod i stawki przewidziane ustaw z dnia 15.02.1999r
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. Ustaw z 2000r nr 54 poz. 654 ze
zmianami).
Amortyzacja jest dokonywana metod liniow .

8.

Przychodami fundacji dla realizacji zada statutowych s w szczególno ci:
• Dotacje celowe
• Darowizny
• Dotacje od osób prawnych i fizycznych zarówno krajowych
zagranicznych
• Dochody ze zbiórek i imprez publicznych

9.
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Zadania, które były realizowane w roku sprawozdawczym to tematy:
• „Zespół poszukiwa i Identyfikacji”
• „Telefon Zaufania”
• „Nie uciekaj”
• „Antydepresyjny Telefon Zaufania”
• „Grupa poszukiwawczo-ratownicza”
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10.

11.

rodki trwałe wynosz na dzie 31.12.2004r
i wynikaj z nast puj cych wylicze
• stan rodków trwałych na 01.01.2004.
• zwi kszenie
• zakup rodków trwałych
• zmniejszenie – likwidacja rodka trwałego
nie nadaj cego si do u ytku
Stan na 31.12.2004.
Umorzenie rodków trwałych na dzie 31.12.2004. wynosi kwot :
i wynika z nast puj cych wylicze :
• stan umorze rodków trwałych na 01.01.2004.
• zwi kszenie z tytułu umorze w 2003 roku
• zmniejszenie, wyksi g. umorz. zlikwid. rodka
Stan umorze na 31.12.2003.

100.820,74 zł
95.000,88 zł
+10.321,66 zł
- 4.501,80 zł
100.820,74 zł
68.286,54 zł
55.568,45 zł
+14.976,46 zł
- 2.258,37 zł
68.286,54 zł

12.

Warto netto rodków trwałych
• stan na pocz tek roku
• stan na koniec roku

13.

Nale no ci krótkoterminowe – w kwocie 1.260,73 zł dotycz :
• 266,08 zł – rozliczenia z U.S. z tytułu podatki VAT.
• 994,65 zł – kaucja za lokal biurowy.

14.

Zobowi zania krótkoterminowe w kwocie 15.283,93 zł stanowi :
• zobowi zania wobec dostawców w wysoko ci 7.184,66 zł pochodz ce z
2004r zapłacone w 100% w 2005.
• zobowi zania wobec Urz du Skarbowego i ZUS w kwocie 8.099,27 zł
rozliczone w styczniu 2005r.

15.

Fundusz Statutowy w wysoko ci 4.000,00 zł został utworzony z wpłat w 1999r
przez pi ciu fundatorów po 800,00 zł i nie uległ zmianie.

16

Fundusze Specjalne – kwota 2.001,94 zł stanowi stan funduszu na 31.12.2004r
konta Zakładowy Fundusz Socjalny.
Stan rodków na wyodr bnionym R-ku bankowym wynosi na 31.12.2004r
2571,94 zł.
Ró nica 570,00 zł stanowi zapłacony podatek dochodowy od wypłaconych
wiadcze socjalnych z R-ku głównego.
Refundacja rodków z R-ku bankowego ZFS Soc. została dokonana w marcu
2005r.

17.

Wynik finansowy ustalony na koniec roku obrotowego zgodnie z par.2 ust.4
Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001.r w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowo ci dla niektórych jednostek nie b d cych
spółkami handlowymi nie prowadz cych działalno ci gospodarczej (Dz. Ust. z
2001 r nr 137 poz. 1539) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania – zwi kszy
w 2005 roku przychody Fundacji.

39.432,43 zł
32.534,20 zł
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