INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011
FUNDACJI BIŁGORAJ XXI
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Przedmiotem podstawowej działalności fundacji BIŁGORAJ XXI jest:
a) organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz miasta Biłgoraja i regionu
w dziedzinach:
- rozwoju gospodarczego,
- ochrony tradycji oraz promocji kultury i sztuki,
- podnoszenia atrakcyjności turystycznej,
- sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
- ochrony zdrowia,
- nauki, oświaty i wychowania,
- ochrony zabytków.
b) Renowacja, rekonstrukcja i budowa stylowych obiektów użyteczności publicznej i
gospodarczych a także zagospodarowania terenów na cele kulturalne, rekreacyjne,
sportowe i turystyczne poprzez wybudowanie w Biłgoraju i okolicach kompleksu
„Miasteczko Na Szlaku Kultur Kresowych” wraz z obiektami towarzyszącymi.
c) Popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta
Biłgoraja i regionu.
d) Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji, treści i wartości kultur regionalnych.
e) Podejmowanie działań edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.
f) Wspieranie talentów sportowych i artystycznych.
g) Upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie środowiska i
rozwojowi regionalnemu.
h) Integracja mieszkańców miasta Biłgoraja i Regionu.
i) Działalność charytatywna.
Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach : oświata, kultura, ochrona
środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna
2. Fundacja BIŁGORAJ XXI jest zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym pod
numerem 0000240000.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do
31 grudnia 2011 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości
ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Fundacji.
6. Wykazane na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
7. Fundacja BIŁGORAJ XXI na dzień 31 grudnia 2011 r. nie zatrudniała osób na etatach.
II> Omówienie wybranych zagadnień.
AKTYWA
B.II.Należności krótkotrwałe stanowią kwotę 124709,- Są to

- 610 zł – należność od Piekarni J.Bryła
- 124099,- - podatek VAT naliczony do przeniesienia na następny okres.
B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią kwotę – 3386,07 zł i tak:
- zapłacony z góry na 2012 r. abonament na domenę – kwota 1283,07
- umowa o dzieło na 2012 r z P.Ewą Bosak„ 2103,00 zł
PASYWA
B.II . 2 Kwota 982.800,00 – pożyczka udzielona przez. P. Tadeusza Kuźmińskiego.
III Przychody Fundacji za rok 2011 wyniosły – 38021,71
IV. Koszty działalności
„
„
- 24299,03
Dochód za 2011 r
+ 13722,68
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