
Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za rok 2013
Fundacji Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich

1. W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie stosowano zmian w 
zasadach wyceny aktywów i pasywów.

2.  Po  dacie  sporządzenia  sprawozdania  finansowego  nie  wystąpiły  żadne  istotne 
zdarzenia, mogące mieć wpływ na obraz sytuacji majątkowo-finansowej Fundacji.

3. Rzeczowe aktywa trwałe – nie występują.

4. Fundacja nie użytkuje żadnych środków trwałych na podstawie umów najmu czy też 
umów dzierżawy.

5. Wartości niematerialne i prawne – nie występują.

6. Inwestycje długoterminowe – nie występują.

7. Rzeczowe aktywa obrotowe na dzień bilansowy:

Zwiększenia Zmniejszenia

1. Towary, w tym: 6 220,00 0,00 6 220,00 0,00

- zestawy komputerowe, przeznaczone 
na realizację celów statutowych

6 220,00 0,00 6 220,00 0,00

-
zestawy podręczników do kształcenia 
wczesnoszkolnego, przeznaczone na 
realziację celów statutowych

0,00 5 746,00 5 746,00 0,00

6 220,00 5 746,00 11 966,00 0,00

Lp.

RAZEM:

Stan na 
koniec 
okresu

Zmiany w ciągu okresuStan na 
początek 

okresu
Opis

8. Należności na dzień bilansowy:

Zwiększenia Zmniejszenia

1. Należności krótkoterminowe z tytułu: 0,00 1 311,85 0,00 1 311,85

-
zapłaconych, lecz nieotrzymanych do 
dnia sporządzenia sprawozdania 
finansowego faktur

0,00 1 311,85 0,00 1 311,85

2.
0,00 1 311,85 0,00 1 311,85

Lp.

RAZEM:
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Opis
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9. Środki pieniężne Fundacji na dzień bilansowy:

Rodzaj Stan na 
początek okresu

Stan na 
koniec okresu

Kasa 529,70 29,70
Rachunek bieżący 10 487,30 311,64

Razem: 11 017,00 341,34

10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne – nie występują.

11. Fundacja na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadała żadnych 
zobowiązań długoterminowych.

12. Zobowiązania krótkoterminowe inne na dzień bilansowy:

Lp. Rodzaj Kwota, wymagająca 
zapłaty

1. Z tytułu dostaw i usług o okresie 
wymagalności do 12 m-cy

0,00

2. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 
innych świadczeń, w tym: 108,00

- podatek dochodowy od os.fizycznych 65,00
- podatek dochodowy od os.prawnych 43,00

108,00RAZEM:

13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie występują.

14. Zyski i straty nadzwyczajne – nie występują.

15.  Fundusze  własne  na  dzień  sporządzenia  sprawozdania  finansowego  w  kwocie 
1.545,19 zł składały się z:
-  funduszu  statutowego,  który  na  dzień  bilansowy  został  całkowicie  pokryty  przez 
Fundatora, w kwocie 1.000,00 zł
-  nadwyżki  przychodów  nad  kosztami  działalności  statutowej,  zwiększającej 
odpowiednio przychody kolejnego roku obrotowego, w kwocie 545,19 zł.

16. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundacja nie posiadała żadnych 
zobowiązań  związanych  z  działalnością  statutową,  w  tym  z  tytułu  udzielonych 
poręczeń, gwarancji, czy też otrzymanych kaucji bądź wadiów.

17. Fundacja na dzień bilansowy nie zatrudniała żadnych pracowników

18. Fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń powyżej ograniczenia określonego w 
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
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19. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

I. Przychody działalności statutowej 32 518,03
1. Składki brutto określone statutem 0,00
2. Inne przychody określone statutem, w tym: 16 396,00
a) darowizny krajowe 16 396,00
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego 16 122,03
II. Pozostałe przychody 0,01

1.
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych

0,00

2. Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
3. Inne 0,01
III. Przychody finansowe 8,39
1. Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
2. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 8,39
3. Odsetki od pożyczek 0,00
4. Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
5. Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
6. Inne przychody finansowe 0,00

20. Informacje o strukturze kosztów:

I. Koszty realizacji zadań statutowych 29 845,40
1. Wsparcie finansowe organizacji, objętych opieką Fundacji 29 845,40
II. Koszty administracyjne 1 992,84
1. Zużycie materiałów i energii 208,25
2. Usługi obce 529,66
3. Podatki i opłaty 567,91
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 450,00
5. Amortyzacja 0,00
6. Pozostałe 237,02
III. Pozostałe koszty 0,00

1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w 
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

2.
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w 
granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

0,00

IV. Koszty finansowe 100,00

1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących 
długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

2. Odsetki od kredytów i pożyczek, oprócz odsetek od kredytów 
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00

3. Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od 
kredytów inwestycyjnych 0,00

4. Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 100,00

5. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w 
leasing finansowy 0,00

6. Inne koszty finansowe 0,00
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21. Wyliczenie podstawy opodatkowania:

Lp. Wyszczególnienie Kwota
1. Przychody Fundacji w bieżącym okresie sprawozdawczym 16 404,40
2. Przychody wolne od podatku na mocy: 14 303,16
- art.17 ust.1 pkt 4 updop dochody przeznaczone na cele statutowe, w tym: 14 303,16

niewydatkowane do końca roku podatkowego 536,63
-
3. Przychody podlegające opodatkowaniu 2 101,24
4. Koszty Fundacji 31 938,24
5. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: 30 062,44
- koszty realizacji zadań statutowych 29 845,40
- odsetki od zobowiązań budżetowych 100,00
- wydatki reprezentacyjne 117,04
6. Koszty podatkowe 1 875,80
7. Wynik podatkowy 225,44
8. Podstawa opodatkowania 225,00
9. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych 19%

10. Kwota podatku 42,75
11. Podatek do zapłaty 43,00
12. Nadwyżka przychodów z poprzedniego okresu sprawozdawczego 16 122,03

13. Kwota nadwyżki przychodów nad kosztami, zwiększająca 
przychody kolejnego roku obrotowego 545,19
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