INFORMACJA DODATKOWA
                                    (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
                                                 FUNDACJA RATUJMY
                                       Za rok obrotowy 2014

                                                                 I.
Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich  zmian w  stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:  brak
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie  : 629 319,50zł         - długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w : brak
zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: brak
należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: brak
krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:10 855,68zł
zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:  155,00zł
Fundusz założycielski      -  1500,00
Zobowiązania Fundacji   -    155,00
Należności od odbiorców -   brak	
Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

      1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości      
                     niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
                  
środki trwałe wartość początkowa:                                          w zł i gr.                                                     
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Wartość początkowa na początek roku obrotowego
Zwiększenia z tytułu:
-zakupów
-aktualizacji
-inne
Zmniejszenia wartości początkowej
Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:
Z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
710 060 ,37 
24 654,78 
105 395,65 
629 319,50 



Środki trwałe przekazane w formie darowizny       SP ZOZ Siemiatycze


b)   umorzenia środków trwałych:                                                         
                                                                                                                      w zł i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
(środków trwałych)
Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego
Zwiększenia umorzeń:
-dotychczasowych
-przejętych z zakupów
-pozostałych 
Zmniejszenia umorzeń środków trwałych
Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:
Z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
 453 930,51

41 230,31 
6 258,45 
488 902,37



Środki trwałe przekazane w formie darowizny      SP ZOZ Siemiatycze

wartości niematerialne i prawne-wartość początkowa:
                                                                                                                                         w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Wartość początkowa na początek roku obrotowego
Zwiększenia z tytułu:
-nowych zakupów
-inne
Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych
Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:

Z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)









    

d)    umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
                                                                                                                                          w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego
Zwiększenia umorzeń
Zmniejszenia umorzeń
Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie
wartości niematerialnych i prawnych razem:

z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)











e)   długoterminowe aktywa(inwestycje)finansowe:                 
              w zł i gr.    
                                                                                             
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Wartość na początek roku
Zwiększenia w ciągu roku
Zmniejszenia w ciągu roku
Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem :

Z tego:
1)
2)
3)
4)
5)












           2)   Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:
          a)   na początek roku............... zł    b) na koniec roku.............. zł
        
Wartość początkowa nie amortyzowanych ( nie umarzanych) środków trwałych, 
używanych na podstawie umów:
                                                                               a) na początek roku              b) na koniec roku
                                  a) najmu                                  ............................zł                ............................. zł
                                  b) dzierżawy                           .............................zł               .............................. zł
                                  c) innych umów(leasingu)        ............................zł              .............................. zł
                                  d) razem                                 ______________zł               _______________zł

Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa  własności budynków i budowli:

                                  a) na początek roku............... zł    b) na koniec roku............... zł

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w  tym wymaganych statutem:
                                                                                                                                w zł i gr.



Wyszczególnienie


Przychody za rok:


Poprzedni - 2013

Obrotowy - 2014


kwota

% struktury

kwota

% struktury
Przychody razem
Z tego:
1)Przychody działalności statutowej-typowe
2)Inne przychody statutowe
 w tym:
  1)dotacje
  2)subwencje
3)Pozostałe przychody 1 % pod.
4)Przychody finansowe

5)Zyski nadzwyczajne
    34 316,12
    100
    23 170,10 
100
















    14 830,00

   8 540,00


    19 422,70

  14 626,70 


           63,42 

        3,40







Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:
                                                                                                                                    W zł i gr.


Wyszczególnienie


Koszty za rok:


Poprzedni – 2013
Obrotowy - 2014

kwota
% struktury
kwota
% struktury
Koszty razem
Z tego:
1.Koszty realizacji poszczególnych zadań   
   statutowych
   z tego:
    1)
    2)
    3)
    4)
    5)
    6)
    7)
    
69 579,28
100
147 006,28
100
















































2.Koszty ogólnoadministracyjne 
    z tego:
    1)amortyzacja
    2)zużycie materiałów
    3)usługi obce
 w tym:
    - rozmowy telefoniczne
    - opłata za prowadzenie fundacji
    - opłaty bankowe
    - ulotki informacyjne 
    - znaczki pocztowe 
    - ogłoszenie prasowe
    4)znaczki opłat skarbowych 
    5)
    6)
3.Pozostałe koszty(operacyjne) działalności 
   statutowej
4. Koszty finansowe działalności statutowej
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowe
   59 042,49 

47 869,08 







   52 402,90

  41 230,31   


      -     

-


    6 639,59  

  6 638,77      


       752,49  

      653,57       


    5 400,00 

   5 850,00     


       217,10

     169,20       


   -

      350,00


       270,00

     -     


          -

   -    


          -

          -







   10 536,79

   99 137,20













Struktura funduszu statutowego z dnia założenia(powstania) Jednostki:
                                                
                                                                                   Stan na 31.12.2014w zł i gr.
Wyszczególnienie źródeł pochodzenia-tworzenia funduszu

Kwota
Wartość funduszu statutowego razem

Z tego:
1)Fundusz założycielski
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
 1500,00


1500,00

















Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku 
Obrotowym:
                                                                                                       W zł i gr.

Wyszczególnienie
Kwota
Stan funduszu na początek roku:

Zwiększenia funduszu w ciągu roku
z tego tytułu:
              1).
              2)  
              3)
              4)
              5)
Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 
Z tego tytułu:
               1)Wynik /strata/ za rok 2013
               2)
               3)
               4)
5)
         4.    Stan funduszu na koniec roku
           310 667,15



  
    


             -35 263,16

             275 403,99

Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

                                                                                                   w zł. i gr.
Wyszczególnienie zobowiązań

Forma zabezpieczenia
Stan na:


Początek roku
Koniec roku
 Zobowiązania działalności statutowej razem:
Z tego tytułu:
1)
2)
3)
4)





Wykaz zobowiązań warunkowych (w  tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i  
             poręczeń), związanych z działalnością statutową:
                                                                                                     w zł. i gr.
Rodzaj zobowiązań ,gwarancji, poręczeń

          Stan na:

Początek roku
Koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem:
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)











      9.    Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródeł ich 
              finansowania(syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich 
              wskaźników): wzrostowa
              ....................................................................................................................................................
              ....................................................................................................................................................




Siemiatycze …………….
 .............................................                                                      PREZES ZARZĄDU                                                 
         (miejsce i data sporządzenia)                               (pieczęć firmowa)                                        
                	
                                                                                                                                                       .............................................................
                                                                                                                                                        (imię nazwisko-podpis)
..................................................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)


