Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 rok
Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis z siedzibą ul. Myśliwska 4c/8, 33300 Nowy Sącz zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - REJESTRZE STOWARZYSZEŃ,
INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nr 0000360997
2. Fundacji nadano regon 121328095 oraz NIP 734-34-61-425
3. Czas trwania działalności – nieokreślony.
4. Podstawowy przedmiot działalności: działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowane 9499Z.
5. Okres sprawozdawczy: obejmował 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
6. Jednostka jest zdolna do kontynuowania i nie zamierza zaprzestać działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości.
7. Bilans i Rachunek wyników został sporządzony zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra
Finansów z 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Z 2001 r. nr 137, poz. 1539 oraz 2003 r. 11 poz. 117) w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
8. Metoda wyceny aktywów i pasywów.
Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, a przy ustaleniu stawek amortyzacji zastosowano przepisy
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości tj. niższej niż 3 500 zł.
ujmowane są w pozabilansowej ewidencji ilościowo -wartościowej. Środki których okres użytkowania jest
dłuższy niż jeden rok a ich wartość nie przekracza 3500.00 zł, zaliczane są w koszty zakupu materiałów w
momencie ich zakupu.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
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Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty.
9. Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami
prawa i statutu jako przychody z działalności statutowej : dotacje, subwencje, darowizny, nadwyżka
przychodów nad kosztami.
10. Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową wg realizowanych zadań i
administracyjną. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole V.
11. Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności Fundacja przeznacza na pokrycie działalności
statutowej jak również na realizację celów dla których zobowiązana jest statutem.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Aktywa Bilansu
 środki pieniężne w kasie
 rachunek bankowy 63 8805 0009 0034 6980 2000 0010
 rachunek bankowy 50 8805 0009 0034 6980 2000 0050
 rachunek bankowy 08 8805 0009 0034 6980 2000 0030
 rozliczenie międzyokresowe kosztów (nadwyżka koszów nad przychodami)

17 300,35 zł
271,93 zł
255,51 zł
47,50 zł
167,58 zł
694,83 zł

Środki trwale na 31.12.2013 r. wynoszą

0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2013 r. wynoszą

0,00 zł

2. Pasywa Bilansu
- Fundusz Statutowy

17 300,35 zł
3 000,00 zł

- Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:
* zobowiązania wobec dostawców
*zobowiązania publiczno-prawne /US, ZUS/
* zobowiązanie z tytułu umów cywilno-prawnych

900,00 zł
2 185,35 zł
11 215,00 zł

3. Przychody i koszty działalności statutowej
a) Przychody z działalności statutowej
w tym:
- darowizny
- projekt Akademia Seniora
- projekt Cross border of silent
- projekt głusi.tv.malopolskie
b) Koszty działalności statutowej
(w/w koszty obejmują nadwyżkę kosztów nad przychodami za 2012 r. 627,90 zł)
4. Koszty administracyjne
w tym:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce

229 301,25 zł
19 436,00 zł
159 089,00 zł
32 996,25 zł
17 780,00 zł
229 728,93 zł
267,15 zł
3,80 zł
263,35 zł

6. Przychody i koszty wg prawa bilansowego
Przychody

229 301,25 zł

Koszty

229 996,08 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami

694,83 zł

7. Przychody i koszty wg prawa podatkowego.
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Przychody podatkowe
Koszty podatkowe
Dochód

149 718,25 zł
1 589,39 zł
128 128,86 zł

Różnica w przychodach o kwotę 79 583,00 zł /projekt AS/ wynika z faktu, iż kwota 63 900 zł dotyczyła
przychów 2013 r. natomiast jako przychód podatkowy została wykazana w 2012, oraz kwota 15 863,00 zł
dotyczy przychodów 2013, natomiast podatkowo będzie stanowiła przychód w 2014 r. Z kosztów uzyskana
przychodu wyłączono koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
4. Stan zatrudnienia
Na 31.12.2013r. stan zatrudnienia w Fundacji wynosił 0 osób.
Zarząd Fundacji wykonywał swoje obowiązki nieodpłatnie.
Data sporządzenia 25.03.2014 r.
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