
INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzono dnia:2014-07-10

I

1. Fundacja Rozwoju Holistycznego została zarejestrowana w dniu 02.11.2010 r. w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w Zielonej Górze pod numerem 0000369522.
2. W roku 2013 r Fundacja realizowała następujące zadania:
a) aktywizacja młodzieży szkolnej poprzez pomoc w realizacji akcji wchodzących w skład projektu Fabryka 
Aktywności Młodych: Magazyny Świętego Mikołaja, Fabryka Dobra, 15 lutego Dnia Miłości do Siebie, 
Miasteczko Aktywności Młodych 
b) działalność Akademii Dojrzałego Człowieka i organizacja I Gorzowskich Senioraliów
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne zdarzenia z lat ubiegłych.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości obowiązujących w stowarzyszeniu.
7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami 
wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości :
 - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniono, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
 - materiały wyceniono wg cen nabycia,
 - należności wyceniono w kwotach wymagalnej zapłaty
 - zobowiązania spółki wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty,
 - koszty wykazane zostały po rzeczywistej cenie zakupu,
 - kapitały własne oraz pozostałe pasywa wycenia się w wartości nominalnej
8. Przychodami fundacji dla realizacji zadań statutowych w roku 2013 były:
 - składki  brutto określone statutem: 0,00 zł
 - pozostałe przychody określone statutem 67 330,00 zł (dotacja)
- w tym darowizny 0, 00 zł
9. Struktura kosztów :
W roku 2013 poniesiono następujące koszty:
 - koszty realizacji zadań statutowych 0,00 zł w tym:
- wypłacone stypendia 0, 00 zł
 - koszty administracyjne 71 513, 45 zł w tym:
 - prowizje bankowe 0, 00 zł
10.Zobowiązań brak.
11.Fundacja nie posiada środków trwałych.
12.Wynik finansowy fundacji zostały ustalone na koniec roku obrotowego zgodnie z par.2, ust.4 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej
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Druk: MPiPS


