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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

Fundacja CALM edu Grzegorz Czekała

 Morawa 47/, 40-353 Katowice

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 9542807749

KRS: 0000788483

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

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):

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia , lub wartości przeszacowanej , pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub

umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Jako środki trwałe przyjmuje się

te składniki majątku, których wartość przekracza 3 500,00 zł.

2. Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem , pomniejszonych o odpisy z tytułu

trwałej utraty wartości.

3. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wycenia się

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wycenia się według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

5. Należności i udzielone pożyczki- wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem

ostrożności.

6. Zobowiązania – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiąznaia

finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów

finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według

wartości godziwej.

7. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty

wartości przez nie, środki pieniężne w walucie obcej wycenia się wg kursu średniego NBP na

dzień bilansowy.

8. Zobowiązania w walucie obcej wycenia się wg kursu średniego NBP z dnia powstania, a na

koniec roku obrotowego wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

9. Kapitały i fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej.

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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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

Fundacja CALM edu Grzegorz Czekała
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą dla jednostek mikro. A także

w wersji dla organizacji pozarządowych z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie sporządzane jest w wersji dla organizacji pozarządowych.

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

692,502 241,77B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

692,502 241,77III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

692,502 241,77AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień

kończący bieżący

rok obrotowy

Kwota na dzień

kończący poprzedni

rok obrotowy

2 241,77 692,50A. Fundusz własny

1 000,00 1 000,00I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

-307,50 -307,50III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

1 549,27IV. Zysk (strata) netto

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

2 241,77 692,50PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący

rok obrotowy

Kwota za poprzedni

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 Dane w PLN

5 964,08A. Przychody z działalności statutowej

5 964,08I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

4 333,08B. Koszty działalności statutowej

4 333,08I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

1 631,00C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

81,73G. Koszty ogólnego zarządu

1 549,27H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

1 549,27M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

1 549,27O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Agata Wiesława Howaniec; Doradca Podatkowy dnia 2022-09-29
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

inf_dodatkowa_2021_calmedu.pdf

inf_dodatkowa_2021_calmedu.pdf
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