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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

FUNDACJA CHARYZMATYKON

KIEŁCZÓWEK SZAFRANOWA 7A/, 51-311 KIELCZÓWEK

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  8952040399 

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

5.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku  
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną  
do stosowania.  Aktywa obejmują należności krótkoterminowe w postaci zgromadzonych w kasie i na  
rachunkach bankowych środków z tytułu wpłat na działalność statutową Klubu.  
Pasywa obejmują głównie fundusze własne z tytułu osiągniętego wyniku finansowego (zysku) za bieżący  
okres.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami  
wynikającym z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1) należności w kwotach wymagalnej zapłaty
2) kapitały własne w wartości nominalnej,
3) zobowiązania w kwotach wymagalnej zapłaty.    

Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) dostosowanym do działalności organizacji 
z podziałem na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną i pożytku publicznego
Zgodnie z zasadą memoriału Klub ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty,  
związane z tymi przychodami

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości sporządza się na dzień  
zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj.:
Na roczne sprawozdanie składają się:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacje uzupełniające do bilansu

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, więc sporządza bilans zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 4 i  
rachunek zysków i strat wg art. 47 ust. 4 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
Jednostka może w razie potrzeby zwiększać szczegółowość we wzorach sprawozdania finansowego
Aby sprawozdanie osiągnęło swój cel, musi być sporządzone zgodnie z zasadą memoriału, tzn. skutki  
zdarzeń transakcji ujmuje się z chwilą wystapienia, a nie z chwilą zapłaty oraz ujmuje się je w sprawozdaniu  
finansowym okresu, którego dotyczą.
Sprawozdanie finansowe ma za zadanie jasno irzetelnie przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz  
wynik finansowy jednostki.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

38 846,57 24 462,14 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

38 846,57 24 462,14 II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

38 846,57 24 462,14 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

10 010,69 36 346,57 A. Fundusz własny

I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

10 010,69 36 346,57 IV. Zysk (strata) netto

14 451,45 2 500,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

14 451,45 2 500,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

24 462,14 38 846,57 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

520 681,20 333 288,69 A. Przychody z działalności statutowej

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

520 681,20 333 288,69II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

505 541,91 308 624,77 B. Koszty działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

505 541,91 308 624,77II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

15 139,29 24 663,92 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu

15 139,29 24 663,92 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

36 347,24 12 429,86I. Pozostałe przychody operacyjne

41 475,84 747,21J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

10 010,69 36 346,57 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

10 010,69 36 346,57 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

SKOWRON ARTUR  dnia 2022-03-24 

MARTA ALEKSANDRA BĄCLER  dnia 2022.03.28 
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
informacje_uzupelniajace_do_bilansu_2021.pdf

informacje_uzupelniajace_do_bilansu_2021.pdf
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