INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
FUNDACJA „THERAVADA”

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba firmy:
FUNDACJA „THERAVADA”
UL. EUGENIUSZA SZWANKOWSKIEGO 4A LOK. 32
01-381 WARSZAWA
NIP: 522-300-69-01
REGON: 146715622
KRS: 0000464215

Cele Fundacji:
1) Propagowanie wiedzy z zakresu buddyzmu Theravady;
2) Umożliwienie osobom zainteresowanym buddyzmem Theravady zapoznania się
z naukami (w formie książek, filmów, wykładów etc.) oraz podjęcia praktyk pod
opieką kompetentnych nauczycieli (zarówno mnichów, jak i świeckich nauczycieli);
3) Ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia poprzez zapoznanie się z naukami
buddyzmu Theravady oraz technikami medytacji i relaksacji, umożliwiającymi
zmniejszenie poziomu stresu oraz poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia;
4) Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie nauk
buddyjskich, języków, kultury i sztuki krajów, których kultura i sztuka ukształtowała
się pod wpływem Theravady: Tajlandia, Sri Lanka, Birma, Laos, Wietnam,
Kambodża, Indie;
5) Integrowanie środowiska polskich buddystów Theravady.
Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
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Sprawozdanie obejmuje okres od 15.06.2013 r. do 31.12.2013 r.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz
z ustawą z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości. Zapisy księgowe prowadzone są według
zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających okresowym
aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz
odrębnych przepisach.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmuje okres od dnia 15.06.2013 r. do dnia
31.12.2013 r. i składa się z :
 Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., którego suma bilansowa wynosi 4798,22
PLN;
 Rachunku wyników za okres od 15.06.2013 r. do 31.12.2013 r. z zyskiem netto
w wysokości 2798,22 PLN;
 Dodatkowych informacji i objaśnień.

CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1) Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według
przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne ustalane metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników
nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy;
 aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen
ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
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 inne aktywa i pasywa wycenia się następująco:
 należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
 zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 środki pieniężne – w wartości nominalnej,
 fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA BILANSOWE
A. A K T Y W A

TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne
W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne wartości niematerialne i prawne.
II. Rzeczowe aktywa trwałe
W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne rzeczowe aktywa trwałe.
III. Należności długoterminowe
W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne należności długoterminowe.
IV. Inwestycje długoterminowe
W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne inwestycje długoterminowe.
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
W bilansie Fundacji nie wystąpiły żadne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

B. A K T Y W A O B R O T O W E
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
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W bilansie Fundacji nie wystąpiły zapasy rzeczowe aktywów obrotowych.
II. Należności krótkoterminowe
Stan na 15.06.2013

Stan na 31.12.2013

Całkowity stan pozycji:
w tym:

0,00 PLN

123,00 PLN

Rozrachunki z dostawcami nadpłata

0,00 PLN

123,00 PLN

III. Inwestycje krótkoterminowe
Stan na 15.06.2013

Stan na 31.12.2013

Całkowity stan pozycji:
w tym:

0,00 PLN

4675,22 PLN

- Bieżący rachunek bankowy

0,00 PLN

3764,03 PLN

- PayPal

0,00 PLN

911,19 PLN

Środki pieniężne na rachunku bankowym i na koncie PayPal są wykazywane w wielkości
nominalnej.
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
W bilansie Fundacji nie wystąpiły zapasy rzeczowe aktywów obrotowych.

PASYWA BILANSOWE
A. FUNDUSZE WŁASNE
Stan na 15.06.2013 Stan na 31.12.2013
Całkowity stan pozycji:
w tym:

0,00 PLN

4798,22 PLN

Fundusz statutowy

0,00 PLN

2000,00 PLN

Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obrotowy

0,00 PLN

2798,22 PLN

W bieżącym roku obrotowym Fundacja wykazała zysk w wysokości 2798,22 PLN, który
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w następnym roku obrachunkowym zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów
działalności statutowej Fundacji.
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
W bilansie Fundacji nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
W bilansie Fundacji nie wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.
III. Rezerwy na zobowiązania
W bilansie Fundacji nie wystąpiły rezerwy na zobowiązania.
IV. Rozliczenia międzyokresowe
W bilansie Fundacji nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe.
Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 4798,22 PLN.

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
w tym przychodów określonych statutem:
PRZYCHODY

3791,59 PLN

Przychody określone statutem oraz dotacje w tym:
- z działalności statutowej

3791,59 PLN

Przychody z działalności operacyjnej

0,00 PLN

Przychody finansowe

0,00 PLN

4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
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KOSZTY

993,37 PLN

Koszty realizacji zadań statutowych

355,00 PLN

Koszty działalności ogólnoadministracyjnej

638,37 PLN

Koszty finansowe

0,00 PLN

Koszty działalności operacyjnej

0,00 PLN

Fundacja „Theravada” wykazała w deklaracji CIT-8 za 2013 rok zysk w wysokości 2798,22
PLN. Dodatni wynik finansowy za rok 2013 przeznaczono na realizację celów statutowych,
korzystając ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 pkt. 4 Ustawy
o PDoOP.
5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy jest przeznaczony w całości na realizację zadań statutowych.
6) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych
z działalnością statutową – nie wystąpiły.
7) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach
majątku i źródłach ich finansowania
Do momentu sporządzania sprawozdania finansowego za 2013 rok nie wystąpiły zdarzenia
mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Sporządziła:

Zatwierdził:

Agnieszka Kasperska
Warszawa, dn. 17.03.2014 r.
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