
FUNDACJA BAJKA PANA KLEKSA

31.12.2021

Sprawozdanie finansowe za okres

do01.01.2021od



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

FUNDACJA BAJKA PANA KLEKSA

M. KATOWICE PORCELANOWA 23/, 40-246 KATOWICE

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

9499Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 9691635590

KRS: 0000769925

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

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4.    Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez

jednostkę.

5.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.

6.    Informacje o połączeniu spółek

7.    Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Ustalenia wyniku finansowego:

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób

przewidziany ustawą o rachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych firma

przyjęła następujące ustalenia:

- Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza bezpośrednio w koszty zużycia

materiałów.

- Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł firma zalicza do środków trwałych lub

wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów

amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych firma dokonuje drogą

systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego. W sporządzanym przez

jednostkę rachunku zysku zysków i strat, na wynik finansowy netto składa się suma wyników następujących

grup przychodów i kosztów:

- wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

- wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi ze sprzedaży +/- różnica między pozostałymi kosztami i
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Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

przychodami,

- wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej +/- różnica między

przychodami i kosztami finansowymi,

- wynik finansowy brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej +/- wynik zdarzeń nadzwyczajnych,

- wynik finansowy netto równego wynikowi brutto pomniejszony o podatek dochodowy.

Koszty zakupu materiałów księgowane są w koszty bezpośrednio z faktur zakupu. Koszty ewidencjonowane

są w zespole 4 – według rodzajów.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych

w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych (dopuszczonych ustawą) do

stosowania zasad i wprowadzono je na okres wieloletni, aby zapewnić porównywalność

prezentowanych w sprawozdaniach danych.

8.    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

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe
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c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

53 918,1911 586,82B. AKTYWA OBROTOWE

9 120,006 080,00I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

9 120,006 080,003. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

40 590,00II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

40 590,003. Należności od pozostałych jednostek

40 590,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

40 590,00- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów

publicznoprawnych

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

4 208,195 506,82III. Inwestycje krótkoterminowe

4 208,195 506,821. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych
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- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

4 208,195 506,82c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

4 208,195 506,82- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

53 918,1911 586,82AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień

kończący bieżący

rok obrotowy

Kwota na dzień

kończący poprzedni

rok obrotowy

-63 560,50 4 106,26A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

30 113,08 15 000,00I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad

wartością nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

-26 006,82 15 113,08V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-67 666,76 -26 006,82VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkość ujemna)

75 147,32 49 811,93B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

75 147,32 49 811,93III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w

tym:
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- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

75 147,32 49 811,933. Wobec pozostałych jednostek

54 000,00a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

1 278,07d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1 278,07- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

4 149,35 42 824,30g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

4 997,97 5 709,56h) z tytułu wynagrodzeń

12 000,00i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

11 586,82 53 918,19PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący

rok obrotowy

Kwota za poprzedni

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

164 169,69 181 118,74A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

- od jednostek powiązanych

167 209,69 171 998,74I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

-3 040,00 9 120,00II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,

zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

268 053,97 252 464,16B. Koszty działalności operacyjnej

5 700,00I. Amortyzacja

8 235,96 22 935,87II. Zużycie materiałów i energii

122 716,64 123 216,34III. Usługi obce

2 439,00IV. Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy

117 571,69 84 084,93V. Wynagrodzenia

17 090,68 11 326,36VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

- emerytalne

5 200,66VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-103 884,28 -71 345,42C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

41 000,00 45 782,15D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

41 000,00 40 700,66II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

5 081,49IV. Inne przychody operacyjne

4 782,48 1,95E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

4 782,48 1,95III. Inne koszty operacyjne

-67 666,76 -25 565,22F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
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II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

441,60H. Koszty finansowe

441,60I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

-67 666,76 -26 006,82I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia

straty)

-67 666,76 -26 006,82L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Kwota za poprzedni

rok obrotowy

Kwota za bieżący

rok obrotowy

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

-26 006,82-67 666,76A. Zysk (strata) brutto za dany rok

226 900,89B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice

pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a

dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

-5 000,00Pozostałe

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w

tym:

Pozostałe

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte

w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

Pozostałe

257 987,254 782,35E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe

różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a

dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

4 782,35Pozostałe

3 988,54F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w

bieżącym roku, w tym:

3 988,54Pozostałe

4 928,08G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku

bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

4 928,08Pozostałe

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

Pozostałe

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa Fundacja Bajka Pana Kleksa

Informacja_BAJKA_2021.pdf
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