Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za rok 2017
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. Należności na dzień bilansowy: brak
8. Środki pieniężne Fundacji na dzień bilansowy:
Kasa – 6.567,57
Bank – 46.717,80
9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne – nie występują.
10. Fundacja na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadała żadnych
zobowiązań długoterminowych.
11. Zobowiązania krótkoterminowe inne na dzień bilansowy:
12. Zobowiązania wobec Budżetu Państwa – nie występują
13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie występują.
14. Zyski i straty nadzwyczajne – nie występują.
15. Fundacja na dzień bilansowy nie zatrudniała żadnych pracowników
16. 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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17. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość:
Przychody określone statutem:
w tym:
 darowizny od osób fizycznych
 kwesta
 1%
 darowizny od osób prawnych
 dofinansowanie konkursu
 dotacje
 Nagroda MKIDN
 Dotacja PZU
 nadwyżka przychodów nad kosztami lat poprzednich
 inne- przychody finansowe

322.642,92
33.241,03
31.794,40
8.519,30
29.077,22
15.000,00
157.190,00
15.000,00
12.000,00
20.817,17
3,80

18. Informacje o strukturze kosztów:
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne
 zużycie materiałów
 pozostałe koszty

250.895,04

17.191,94
347,41

19. Wyliczenie podstawy opodatkowania
Przychody roku obrotowego
Nadwyżka przychodów nad
kosztami roku poprzedniego

322.642,92

Razem

301.825,75

Koszty bilansowe

268.434,39

20.817,17

Koszty sfinansowane dotacją
( dochód wolny)
Koszty podatkowe

169.190,00

Dochód podatkowy

202.581,36

99.244,39
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