
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji : 

 

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY „ IRSA „ 

31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 7/8 

 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych : nie dotyczy 

 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD : 

PKD 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana 

       

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego 

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  

w systemie REGON : 

Rejestr sądowy :          Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI    

                                     Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer :                        KRS 0000376329 

Data wpisu do KRS :   21.01.2011 r. 

Numer Regon          :   121442030 

 

5. Dane dotyczące członków zarządu : 

 

Prezes Zarządu          -  dr Józef Grabski,   

Wiceprezes Zarządu  -  dr Joanna Wolańska, 

 Sekretarz Zarządu -  Maria Gołas.  
 

6. Określenie celów statutowych organizacji 

Celem Fundacji IRSA jest : 

- wspieranie i inicjowanie działalności oświatowo-kulturalnej, 

- wspieranie działalności naukowej i badawczej, 

- wspieranie działalności wystawienniczej, 

- wspieranie działalności wydawniczej ( w szczególności czasopisma poświęconego   

  historii sztuki pod tytułem Artibus et Historiae ), 

- wzbogacanie zasobów bibliotek naukowych i uniwersyteckich, instytucji badawczych i   

  muzealnych w szczególności w wyżej wymienione czasopismo, 

- wspieranie międzynarodowych kontaktów naukowych w zakresie kultury i sztuki. 

 

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji : 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony 

 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 – 31.12.2013 r. 

 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy  

 

10. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości. 



Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez Fundację działalności. 

  

11.  Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego 

oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 

pozostawiła jednostce prawo wyboru.  

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 

kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 

jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 

sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 

porównywalne. 

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w 

ustawie o rachunkowości. 

 

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według  cen nabycia,              

      pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe). 

      Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje   

      się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących   

      załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W celu uproszczenia 

      ewidencji przyjęto założenie, że przedmioty trwałego użytku do 3.500 zł umarzane są  

      jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe o wartości  

      początkowej powyżej 3.500 zł są amortyzowane metodą liniową, przy zachowaniu  

      okresu amortyzacji zgodnego z okresem ekonomicznej użyteczności. 

 

      2.  Materiały  - wycenia się według cen nabycia. 

       

      3.  Należności i zobowiązania  - wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, z   

           zachowaniem zasady ostrożnej wyceny ( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

      

      4.  Krótkoterminowe aktywa finansowe-środki pieniężne – wycenia się w wartości 

           nominalnej. 

      5.  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe   

           zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnej oszacowanej   

           wartości . Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych,   

           kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi   

           przyszłe zobowiązania się wiążą. 

 

6. Fundusze własne, które obejmują fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości 

określonej w statucie Fundacji i wpisanej w rejestrze sądowym. 

       

      Rachunek zysków i strat : 

      Przychody i koszty ewidencjonowane są według zasady memoriałowej tj. w roku   

      obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. 

 

     Sporządził: Marcin Orzechowski  Prezes Zarządu Józef Grabski...............................                                                  

      Wiceprezes Zarządu Joanna Wolańska ................. 

      Sekretarz Zarządu Maria Gołas ........................... 

 

      Kraków 20.03.2014 r. 



Fundacja Wspierania Kultury"IRSA"                  Regon 121442030

Pl. Jana Matejki 7/8                  NIP  676-24-35-426

                  Rachunek wyników
na dzień  31.12.2013 r.

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 86 807,00 25 000,00

I. Składki brutto określone statutem

II. Inne przychody określone statutem 86 807,00 25 000,00

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 

publicznego 82 000,00 25 000,00

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku 

publicznego 4 807,00 0,00

3 Pozostałe przychody określone statutem

B. Koszty realizacji zadań statutowych 45 543,39 6 105,71

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności 

nieodpłatnej pożytku publicznego 40 736,39 6 105,71

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 

pożytku publicznego 4 807,00 0,00

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość 

dodatnia lub ujemna) (A-B) 41 263,61 18 894,29

D. Koszty administracyjne 43 908,66 17 370,43

1 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00

2 Usługi obce 16 681,13 15 447,35

3 Podatki i opłaty 290,00 500,00

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 26 937,53 1 423,08

5 Amortyzacja

6 Pozostałe

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe 457,66 1,70

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 

(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -3 102,71 1 522,16

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -3 102,71 1 522,16

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość 

ujemna) -3 102,71 

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego 

(wielkość dodatnia) 1 522,16

Data sporządzenia: 

Kraków 20.03.2014 r.

Prezes Zarządu Józef Grabski ………………………..

Wiceprezes Zarządu Joanna Wolańskazes Zarządu Joanna Wolańska ……………………………………

Sekretarz Zarządu Maria Gołas ……………………………

Sporządził: Marcin Orzechowski

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001            (DZ. U. 

137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie
 Kwota za poprzedni

rok obrotowy 

 Kwota za bieżący

rok obrotowy 



Fundacja Wspierania Kultury"IRSA"                                           Regon 121442030

31-157 Kraków, Pl. Jana Matejki 7/8                                           NIP  676-24-35-426

       na dzień 31.12.2013 r.

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe 362 000,00 362 000,00 A Fundusze własne 413 000,00 413 000,00

I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 413 000,00 413 000,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 362 000,00 362 000,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 1
Nadwyżka przychodów nad 

kosztami (wielkość dodatnia)

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2

Nadwyżka kosztów nad 

przychodami (wielkość ujemna)
0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 51 598,47 52 617,16 B
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
3 701,18 1 617,16

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
48 297,37 49 389,37 I

Zobowiązania długoterminowe z 

tytułu kredytów i pożyczek

II
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne
3 701,18 95,00

1 Kredyty i pożyczki

2 Inne zobowiązania 3 701,18 95,00

3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe 3 190,00 2 787,45 III Rezerwy na zobowiązania

1 Środki pieniężne 3 190,00 2 787,45 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 1 522,16

2 Pozostałe aktywa finansowe 1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów
1 522,16

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
3 102,71 2

Inne rozliczenia 

międzyokresowe

Suma bilansowa 416 701,18 414 617,16 Suma bilansowa 416 701,18 414 617,16

Data sporządzenia: Kraków 20.03.2014r.

Sporządził : Marcin Orzechowski

Prezes Zarządu Józef Grabski

Wiceprezes Zarządu Joanna Wolańska

Sekretarz Zarządu Maria Gołas

              BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe 111,10 440,34

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA ROK 2013 

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY „ IRSA „ 

 

I. Fundacja Wspierania Kultury IRSA w roku 2013 zajmowała się : 

- wspieraniem działalności wydawniczej czasopisma poświęconego historii sztuki pod  

tytułem Artibus et Historiae w kraju jak i zagranicą, 

-    wspieraniem międzynarodowych kontaktów naukowych w zakresie kultury i sztuki. 

 

II. Fundusz założycielski Fundacji na dzień 31.12.2013 r. wynosi :                 413.000,00 

     Na kwotę tą składają się : 

     - wpłaty 3 Fundatorów                                                           3 x 17.000 zł = 51.000,00 

     - wniesione przez Fundatorów w udziałach wynoszących po 1/3 

       części, dzieła sztuki o wartości -                                                                 362.000,00 

III. Metody wyceny : 

    - Majątek trwały – wartość nominalna pomniejszona o umorzenie w wysokości amortyzacji   

       podatkowej, 

    - Należności i zobowiązania – wartość nominalna, 

- Środki pieniężne – wartość nominalna 

IV. Majątek trwały 

      Majątek trwały Fundacji to wniesione przez Fundatorów dzieła sztuki o wartości                   

      362.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o PDOP dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji. 

V. Inwestycje długoterminowe 

     Fundacja w roku 2013 nie posiadała inwestycji długoterminowych 

VI. Aktywa obrotowe 

      Należności pozostałe ( rozrachunku budżetowe)                                                  440,34 

      Środki pieniężne w kasie                                                                                    2.799,21 

      Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                         -11,76 

     Fundacja nie posiadała w roku 2013 żadnych lokat bankowych. 

VII. Zobowiązania krótkoterminowe   

      Zobowiązania krótkoterminowe                                                                               0,00 

VIII. Fundacja w 2013 roku nie poniosła żadnych zysków i strat nadzwyczajnych 

IX.   Zatrudnienie i wynagrodzenia. 

        Przeciętne zatrudnienie w roku 2013 wyniosło      -   0 etatów 

        Wynagrodzenie z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych wyniosło   1.423,08 zł 



X.    Informacja o wypłacanych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt 2   

        ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

        - w roku 2013 nie dotyczy 

XI.  Przychody z działalności  Fundacji  

        Przychody z działalności statutowej 

           - darowizny                                                                                             25.000,00  

           - przychody z odpłatnej działalności statutowej                                              0,00  

       1. Razem przychody z działalności statutowej                                           25.000,00  

       2. Pozostałe przychody finansowe                                                                       0,00  

        Razem przychody  ( 1+2)                                                                         25.000,00 

XII. Koszty działalności Fundacji 

       1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                                             6.105,71 

       z tego : 

   - działalność kulturalno-oświatowa w zakresie przekazania wydawnictwa 

          książkowego Kaplica Zygmuntowska                                                       3.003,00      

       - nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2012                                     3.102,71                                           

       2. Koszty działalności statutowej odpłatnej                                                         0,00 

       3. Koszty administracyjne                                                                           17.370,43  

          z tego :       

       - usługi obce                                                                                                15.444,85 

       - podatki i opłaty                                                                                              502,50 

       - wynagrodzenia                                                                                            1.423,08 

       - składki ZUS i inne świadczenia                                                                         0,00 

        4. Koszty finansowe                                                                                            1,70   

       Razem koszty  (1+2+3+4)                                                                          23.477,84 

       Wynik finansowy (przychody – koszty ) nadwyżka  

       kosztów nad przychodami                                                                       +  1.522,16 

                

XIII. Wyjaśnienia do bilansu.  

1. Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, nie nabyła żadnych 

nieruchomości.  

2. Fundacja nie posiada środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów 

leasingowych, najmu, itp.  



3. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 

4. W roku 2013 nie wypłacono wynagrodzenia Członkom Zarządu i innych organów z 

tytułu pełnienia powierzonych funkcji 

5. W roku 2013 Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek 

6. W roku 2013 Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji, nie posiada żadnych 

udziałów w spółkach prawa handlowego. 

7. Jednostka nie tworzyła w roku 2013 kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych  

8.      Nie omówiono zagadnień dotyczących rachunku przepływów pieniężnych, gdyż 

            Fundacja w roku obrotowym nie miała obowiązku sporządzania tego sprawozdania.  

   9.      Nie omówiono zagadnień dotyczących grup kapitałowych, gdyż nie wystąpiły one w 

            roku obrotowym.  

10.      Fundacja nie jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powyżej, 

           które to mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

           finansowej oraz wynik finansowy jednostki.  

 

                                                                    Prezes Zarządu  -  dr Józef Grabski   

 

                                                                          

                                                                    .................................................................  

                                                                   Wiceprezes Zarządu  -  dr Joanna Wolańska 

 

                                                                    

                                                                   .................................................................. 

                                                                   Sekretarz Zarządu -  Maria Gołas 

 

                                                                         .................................................................. 

 

Sporządził : 

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Marcin Orzechowski 

 

 

Kraków 20.03.2014 r. 

 

 

 


