Fundacja wi tego Barnaby

Informacja dodatkowa za 2008 r.
1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany

1

Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
0,00

Przyczyny zmiany

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuj te w ksi gach handlowych
Wyszczególnienie zdarze

2

Przyj te metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowo ci

Nie uwzgl dniono w
Bilansie
Rachunku wyników

Kwota w złotych

a. Rzeczowe aktywa trwałe - rodki trwałe
Nazwa grupy składników maj tku trwałego
1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i
wodnej
3. urz dzenia techniczne i maszyny
4. rodki transportu
5. inne rodki trwałe
Razem

Stan na pocz tek
roku obrotowego

Aktualizacja

Przychody

Przemieszczenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Rozchody

0,00
2 639,34
0,00

0,00
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2 639,34

0,00

0,00

0,00
2 639,34
0,00
0,00
2 639,34

2

b. Umorzenie rodków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników maj tku trwałego
1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i
wodnej
3. urz dzenia techniczne i maszyny
4. rodki transportu
5. inne rodki trwałe
Razem

2

Stan na pocz tek
roku obrotowego

Amortyzacja za
rok

Aktualizacja

0,00

0,00

2 639,34

d.

Zmiany w ci gu roku
Zwi kszenia
Zmniejszenia

rodki trwałe u ywana na podstawie umowy najmu lub dzier awy
Zmiany w ci gu roku
Stan na pocz tek
Zwi kszenia
Zmniejszenia
roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i
wodnej
3. urz dzenia techniczne i maszyny
4. rodki transportu
5. inne rodki trwałe
Razem

0,00

0,00

0,00

0,00
2 639,34
0,00
0,00
2 639,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00

0,00

0,00

0,00

Stan na pocz tek
roku obrotowego
0,00

Przychody
1 316,80
1 316,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec roku
obrotowego
1 316,80
0,00
1 316,80

Rozchody

f. Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników maj tku trwałego
1. Inne warto ci niematerialne i prawne
Razem

Stan na pocz tek
roku obrotowego
0,00

Amortyzacja za rok Inne zwi kszenia
1 316,80
1 316,80
0,00

Strona 2 z 7

Stan na koniec
roku obrotowego
1 316,80
0,00
1 316,80

Zmniejszenie

Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)

0,00

e. Warto ci niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników maj tku trwałego
1. Inne warto ci niematerialne i prawne
Razem

2

0,00

Stan na
pocz tek roku
obrotowego
(netto)

c. Grunty u ytkowane wieczy cie

Powierzchnia m2
Warto

2

Zmniejszenie

2 639,34

Stan na pocz tek
roku obrotowego

2

Inne zwi kszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Stan na koniec
Stan na
roku
pocz tek roku
obrotowego
obrotowego
(netto)
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe
Stan na pocz tek
roku obrotowego

Zmiany w ci gu roku
Zwi kszenia
Zmniejszenia

1. Nieruchomo ci
2. Warto ci niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery warto ciowe
c. udzielone po yczki

2

2

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

h. Podział nale no ci według pozycji bilansu o pozostałym na dzie bilansowy, przewidywanym umow
okres wymagalno ci
do 1 roku
powy
stan na
pocz tek roku
koniec roku
pocz tek roku
Nale no ci z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego
1. dostaw i usług
2. podatków
3 673,00
3. rodków od ZUS
4. wynagrodze
5. dochodzone na drodze s dowej
6. innych nale no ci
10 000,00
Razem
0,00
13 673,00
0,00

3313,4

okresie spłaty
ej 1 roku
koniec roku
obrotowego

Razem
pocz tek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
0,00
0,00
0,00
3 673,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
13 673,00

i. Podział zobowi za według pozycji bilansu o pozostałym na dzie bilansowy, przewidywanym umow okresie spłaty
okres wymagalno ci
do 1 roku
powy ej 1 roku
Razem
stan na
pocz tek roku
koniec roku
pocz tek roku
koniec roku
pocz tek roku
koniec roku
Zobowi zania z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
0,00
0,00
1. kredytów i po yczek
2. dostaw i usług
0,00
0,00
3. podatków
0,00
0,00
4. ubezpiecze społecznych
104,28
0,00
104,28
5. wynagrodze
0,00
0,00
6. zobowi za wekslowych
0,00
0,00
7. innych zobowi za
100,00
0,00
100,00
Razem
0,00
204,28
0,00
0,00
0,00
204,28
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2

j. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
mi dzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszcze
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia maj tkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia mi dzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
mi dzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia mi dzyokresowe
kosztów

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

k. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
1.Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)

2

stan na
koniec roku
obrotowego

pocz tek roku
obrotowego

pocz tek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bie
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma

cy

0,00

Rok ubiegły
0,00

0,00

0,00

0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
ksi gowy
Ogółem

Przeci tne
zatrudnienie w roku
0,02
0,02
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Wypełniaj organizacje prowadz ce działalno statutow odpłatn i nieodpłatn po ytku
publicznego oraz prowadz ce tylko działalno statutow odpłatn po ytku publicznego. W
pozostałych przypadkach wpisa n/d

2

3

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powy ej okre lonego
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z pó n. zm.)
Liczba osób
Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

w

Informacje o strukturze przychodów - ródła i wysoko
a. Przychody z działalno ci statutowej
128 979,51
Składki brutto okre lone statutem
Przychody z działalno ci statutowej
nieodpłatnej po ytku publicznego
41 402,02
Darowizny
41 402,02

Przychody z działalno ci statutowej
odpłatnej po ytku publicznego
(wyszczególnienie)

Pozostałe przychody okre lone statutem

0,00

87 577,49
87 577,49

3

b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzeda y rodków trwałych,
rodków trwałych w budowie oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji rodków trwałych
Inne

0,00

3

c. Przychody finansowe
Cena sprzeda y akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od po yczek
Odsetki od posiadanych papierów
warto ciowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

1,01
1,01
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a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalno ci statutowej
nieodpłatnej po ytku publicznego
wiadczenia pieni ne:
(wyszczególnienie)
wiadczenia niepieni
(wyszczególnienie)

ne:

Koszty realizacji działalno ci statutowej
odpłatnej po ytku publicznego
wiadczenia pieni ne:
(wyszczególnienie)
wiadczenia niepieni
(wyszczególnienie)

ne:

Pozostałe koszty realizacji zada
statutowych
wiadczenia pieni ne
(wyszczególnienie)
wiadczenia niepieni
(wyszczególnienie)

4

ne

46 584,32
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

78 371,40
0,00

0,00

Koszty administracyjne:
- zu ycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne wiadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

0,00

b. Pozostałe koszty
warto netto sprzedanych rodków trwałych,
rodków trwałych w budowie oraz warto ci
niematerialnych i prawnych

0,00

warto netto z likwidacji rodków trwałych,
warto ci niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarze mieszcz cych si w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne
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4

c. Koszty finansowe
Warto ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowi cych długo i krótkoterminowe
aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i po yczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie
realizacji inwestycji

0,69

Opłacone prowizje od zaci gni tych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminow regulacj
zobowi za
Odsetki i dodatkowe opłaty od rodków
trwałych przej tych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe

5

0,69

a. ródła zwi kszenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
1. Stan na pocz tek roku obrotowego
a. zwi kszenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

5

40 000,00

0,00

40 000,00
0,00

0,00

40 000,00

0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalno ci statutowej
Wynik na działalno ci statutowej
w tym:
(wyszczególnienie)

6

Fundusz
z aktualizacji wyceny

statutowy

4 024,11

Zobowi zania zwi zane z działalno ci statutow :
stan na
Tytuły
1. gwarancje
2. por czenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowi zania
Razem

pocz tek roku
obrotowego

0,00

koniec roku
obrotowego

0,00
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