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Fundacja 13-31 
30-147 Kraków ul.Na Błonie 9A/421A 
NIP: 6772401535 
Regon: 364246006 KRS: 0000613085 

Rachunek Zysków i Strat za okres 19.04.2016 do 31.12.2016 

wzł 

Przychody z działalności statutowej 
I. Inne przychody statutowe 
IV. Składki brutto 
Koszty realizacji zadań statutowych 
Wynik finansowy działalności statutowej 
Pozostałe przychody 
Koszty administracyjne 
I. Zużycie materiałów i en erg ii 
li. Usługi obce 
111. Podatki i opłaty 
IV. Wynagrodzenia i ubezpieczenia 
V. Amortyzacja 
Przychody finansowe 
Koszty finansowe 
Wynik finansowy 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 
Wynik finansowy ogółem 
Kraków 31.03.2017 

j~usz~ 
........... :.ł.if. -~~~~-~-~~~'.. 

2016 rok 

40,00 

40,00 

0,00 

0,00 

40,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30,00 

10,00 

0,00 

10,00 
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tYK FUNDACJA 
le,dn. u!. Piaskowa 34 
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rFund,\tcJa 13-31 
31 -14'• Kraków ul.Na Błonie 9A/421A 

N P: E 772401535 Regon 364246006 KRS: 0000613085 
BI LANS za okres 19.01.2016 do 31.12.2016 ..... ~ onv na dzień 31.12.2015 

AKTYWA 

A. AKTYWA TRWAŁE 
I. WARTOSCI NIEMATRIALNE I PRAWNE 
li. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

1. Srodki trwale 
a aruntv lw tvm orawo U7Vtkowania wieczvsteao arur 
b budvnki lokale i obiektv inzvnierii ladowei i wodne 
C urzadzenia techniczne i maszvnv 
d środki transnnrtu 
e inne 

2. Srodki trwale w budowie 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 

Ili. NALEZNOSCI DŁUGOTERMINOWE 

stan na 
ooczatek roku 

IV. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
2. Inne rozliczenia miedzvokresowe 

B. AKTYWA OBROTOWE 
I. ZAPASY 

1. Zaliczki na dostawv 
li. NALEZNOSCI KRóTKOTERMINOWE 

2. Należności od oozostalvch iednostek 
a) z Mułu dostaw i usłua. o okresie solatv: 

- do 12 miesiecv 
- oowV7ei 12 miesiecv 

b) z tvtulu nndatków 
c) inne 

111. INWESTYCJE KRóTKOTERMINOWE 
1. Krótkoterminowe akivwa finansowe 

a, środki oienieżne i inne aktvwa oienieżne 
- środki nienieżne w kasie i na rachunkach 

2. Inne inwestvcie któtkoterminowe 

koniec roku 
ooo 

-
-
-
-
-
-

ooo 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-IV. KRóTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESO ooo 
AKTYWA RAZEM 

Kraków dnia 31 marca 2017 rok ~·7Jii d undad\ 
~;;·któ·~i·i~~~~;;;;·P~;~1~·~;jij·~;;;;k~······•""'"''''"'"····· 

peezes"b. ... ....................... .. .... 
Mateusz Ptegza 
Prezes Zaządu Fundacji 

HENRYK FUNDACJA 
&oli;cln, ul. ?luko~a 34 

32-540 Trtębtn,a · 

NIP 6m4'~::lS. -~~~
246006 

PASYWA stan na 
on=~tek roku 

ooo A. FUNDUSZE WŁASNE ooo 
I. FUNDUSZ STATUTOWY -

- li. FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY 
- Ili. ZYSK NETTO -
- IV. STRATA NETTO -
-
- · B. ZOBQW147 4NIA I REZERWY NA ZOB0WIA7 4NIA ooo 
- I. ZOBOWIAZANIA KROTKOTERMINIOWE -

1. Wobec jednostek powiązanych 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 

- do 12 miesięcy 
- powyzej 12 miesięcy 

b) inne 
2. Wobec oozostałvch iednostek -

a kredvtv i 007Vczki 
1000 b z Mulu emisii dluznvch oaoierów wartościowvch 

C inne zobowiazania finansowe 
- d z Mulu dostaw i uslua. o okresie wvm<>nalności: -
- - do 12 miesi"'~ -
- - powvzei 12 miesii:>r.v 

- e zaliczki otrzvmane na dostawv 

- f) zobowiazania wekslowe 
o I z Mulu oodatków dotacii cel ube7nieczeń i innvcłl : -

- hl z tvn•lu wvnaarodzeń 
i inne -

10 00 3. Fundusze sni:>nalne -
- li. ROZLICZENIA MIEDZVOKRESOWE 

10 00 
10 00 

-
10 00 RAZEM PASYWA ooo 

7h w~ ~;·~~~- ········ ························ 
Michał Sroka 

Wiceprezes ZSl'Ządu Fundacji 
CZlonekZarzą<1J 



Fundacja 13-31 

30-147 Kraków ul. Na Błonie 9A/421A 

NIP: 6772401535 

HENRYK FUNDACJA 
Bolęci ,1 . ul. Pi;iskowa 34 

32-540 Trzebinia 
NIP 6772401.5:15, REGON 364246006 

KRS C000613085 

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2016 

1. Fundacja 13-31 nie posiada środków trwałych . 

2. Fundacja 13-31 nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście . 

3. Fundacja 13-31 nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umowy leasingu. 

4. Nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu uzyskania prawa własności 
budynków lub budowli. 

5. Fundacja 13-31 osiągnęła zysk w wysokości 10 zł, które przeznaczy na Fundusz Statutowy. 
6. Nie tworzono rezerw. 

7. Nie dokonano aktualizacji wartości należności. 

8. Brak zobowiązań długoterminowych. 

9. Brak czynnych i biernych rozli_czeń między okresowych. 

10. Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji. 

11. Brak zobowiązań warunkowych. 

12. Brak odpisów aktualizujących środki trwałe. 

13. Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

14. Nie zaniechano działalności w w/w okresie. 

15. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

16. Brak inwestycji rozpoczętych. 

17. Brak nakładów na nie finansowe aktywa trwałe. 

18. Straty i zyski nadzwyczajne losowe nie wystąpiły. 

19. Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych ze względu na wielkość 

zatrudnienia, przychód i sumy bilansowe. 

20. Nie zawarto nieuwzględnionych w bilansie umów, które by istotnie wpłynęły na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy. 

21: Fundacja nie zawierało istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 

powiązanymi. 

22. Nie udzielono pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i 

nadzorujących. 

23. Nie wypłacono wynagrodzenia dla biegłego rewidenta. 

24. W sprawozdaniu nie odnotowano żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych. 

25. Nie odnotowano żadnych zdarzeń w okresie po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym. 

26. W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości. 

27. Brak wspólnych nie podlegających konsolidacji przedsięwzięć. 

28. Brak transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Fundacja 13-31 została zarejestrowane i prowadziła w 2016 roku wyłącznie działalność 

statutową. 

Aktywa obrotowe to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, kwota 10 zł. 
·• Pitpll 

Aleksander Celusta 
_/• .·· · ·"Cllrl 

11'.'iceprezes Zarządu Fundacji 


