Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2016
Fundacji Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich

 Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich utworzona została na mocy aktu
notarialnego sporządzonego przez notariusza Małgorzatę Kędzierską, prowadzącą
Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Zimnej 2 lok. 1, 00-138 Warszawa, w dniu
20 kwietnia 2012 r. Repertorium A nr 1900/2012. Fundacja została powołana na czas
nieokreślony. Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano w dniu 10 maja
2012 r. pod numerem KRS 0000418931.
 Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa.
Fundacja na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadała wewnętrznych
jednostek organizacyjnych.
 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównym celem Fundacji jest
organizowanie pomocy środowiskom polskim i polonijnym za granicą, budowanie
polskiego lobby na arenie międzynarodowej oraz podejmowanie działań na rzecz
zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego.
 Numer identyfikacyjny REGON 146145745 nadany został przez Urząd Statystyczny w
Warszawie w dniu 04 czerwca 2012 r. PKD 2007 9499Z Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Decyzją Naczelnika
Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 13 lipca 2012 r. nadano
Fundacji Numer Identyfikacji Podatkowej 7010347720.
 Fundację reprezentuje, działa w jej imieniu oraz zaciąga zobowiązania Prezes Zarządu,
bądź upoważnieni przez niego dwaj Członkowie Zarządu, działający łącznie. Na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu wchodzili:
• Jan Sabadasz – Prezes Zarządu
• Teresa Sidor-Alzona – Wiceprezes Zarządu
• Robert Janusz Trzaska – Wiceprezes Zarządu.
 Zgodnie ze statutem Fundacji do jej głównych celów należy w szczególności:
• organizowanie różnych form działalności na rzecz promowania, upowszechniania,
pogłębiania i umacniania wiedzy o polskiej kulturze, dorobku naukowym i
gospodarczym oraz historii i tradycji w Polsce i zagranicą,
• budowanie polskiego lobby na arenie międzynarodowej,
• podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej współpracy z Polonią i Polakami
zamieszkałymi poza granicami Polski w takich m.in. dziedzinach jak: kultura, nauka,
gospodarka, ekologia, turystyka i sport,
• propagowanie nauczania języka polskiego w środowiskach Polonii i Polaków
mieszkających poza granicami Polski oraz podtrzymanie ich tożsamości narodowej;
wspieranie szkół z polskim językiem wykładowym za granicą,
• wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swoich pozycji
społeczno-ekonomicznych w krajach zamieszkania oraz wspieranie ich zawodowych
aspiracji,
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•
•
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pogłębianie i szerzenie w Polsce wiedzy o Polonii i Polakach zamieszkałych poza
granicami Polski,
organizowanie pomocy humanitarnej potrzebującym jej środowiskom polskim i
polonijnym za granicą,
udzielanie pomocy w zakresie ochrony zabytków kultury polskiej (zarówno świeckiej
jak i sakralnej) i dziedzictwa narodowego,
podejmowanie szeroko rozumianej współpracy z innymi fundacjami,
stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami
społecznymi, w tym pozarządowymi, w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć
na rzecz Polaków na Wschodzie.

 Niniejsze sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zostało przy założeniu
kontynuacji działalności.
 Niniejsze sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.
 Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:
• rzeczowe składniki majątku trwałego prezentowane są w cenach nabycia, bądź
kosztach wytworzenia, skorygowanych o odpisy amortyzacyjne z tytułu ich
użytkowania oraz o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku nieodpłatnego otrzymania, składnik taki wycenia się według cen
rynkowych sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,
• rzeczowe składniki majątku obrotowego prezentowane są w cenach nabycia lub w
przypadku nieodpłatnego otrzymania, według cen rynkowych sprzedaży takiego
samego bądź podobnego przedmiotu,
• należności ujęto w wartości ustalonej w momencie ich powstania, skorygowanej o
należne odsetki oraz ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość,
• środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej,
• fundusze tworzone są zgodnie z zasadami określonymi w akcie stanowiącym Fundacji
oraz jej statucie,
• zobowiązania ewidencjonowane są w kwocie wymagającej zapłaty,
• przychody z działalności statutowej stanowią środki finansowe pochodzące z
krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów, dotacji celowych i
subwencji, zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku nieruchomego i
ruchomego, ustalane są na podstawie odnotowanych wpływów na rachunek bankowy
Fundacji. Darowizny rzeczowe wycenia się według cen rynkowych sprzedaży takiego
samego lub podobnego przedmiotu, ustalane są na podstawie protokołu przekazania
lub stosownej umowy,
• koszty działalności statutowej stanowią kwoty wydatkowane na realizację głównych
celów Fundacji, szczegółowo opisanych w punkcie 6,
• koszty administracji dotyczą funkcjonowania Fundacji jako organizacji, w tym w
szczególności opłat za utrzymanie lokali biurowych, zakupu materiałów biurowych
itp.,
• przychody i koszty finansowe stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych
oraz odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań i operacji finansowych,
takich jak spłata udzielonych i otrzymanych pożyczek oraz kredytów,
• różnica pomiędzy przychodami a kosztami działalności statutowej ustalona w
rachunku wyników, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zwiększa
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odpowiednio przychody bądź koszty kolejnego roku obrotowego. Nadwyżka
przychodów nad kosztami może zostać odniesiona na zwiększenie funduszu
statutowego na mocy uchwały Fundatorów.

Warszawa, dnia 30-03-2017 r.
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