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Zawartość sprawozdania :
I. Informacje ogólne
II. Bilans (wraz z danymi uzupełniającymi do bilansu)
III. Rachunek wyników

I.

Informacje ogólne

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono dla Fundacji Drużyna Chrystusa – dar
środowiska piłkarskiego z siedzibą w Krakowie ul. Niebieska 53 ; KRS 0000547610.
2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 (za rok
obrotowy przyjmuje się okres od 01 stycznia do 31 grudnia)

4. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla jednostek
mikro z uproszczeniami wskazanymi w ustawie o rachunkowości.
5. Zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności. Dane liczbowe w bilansie i rachunku wyników
zostały wykazane bez zaokrągleń.
6. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i
pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
1.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub
wartości przeszacowanej pomniejszonej o wartość odpisów amortyzacyjnych a także o
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości – jeżeli zaistnieje duże
prawdopodobieństwo, że posiadane przez Fundację środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne nie przyniosą spodziewanych korzyści.
Wartości początkowe i dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków
trwałych mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona
tak wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości
godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie jego dalszego używania jest
ekonomicznie uzasadnione.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych do dnia
bilansowego, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Podstawą dokonania ewentualnych odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości na dzień
bilansowy będzie:

a) zaniechanie budowy lub realizacji zadania z uwagi na brak środków finansowych,
b) zaniechanie realizacji zadania z uwagi na brak możliwości jego wykorzystania do
celów Fundacji
c) inne przyczyny
Jednostka nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
przedmiotów i praw o wartości nabycia nie przekraczających 3,500 PLN
Stawki amortyzacyjne ustala się zgodnie z ekonomicznym zużyciem. Stosuje się wyłącznie
metodę liniową amortyzacji.
2. Długoterminowe aktywa finansowe, o ile wystąpią wycenia się według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

3. Inwestycje krótkoterminowe w przypadku ewentualnego wystąpienia wycenia się
według ceny rynkowej.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały i
towary w cenie zakupu przyjmując zasadę, że rozchód składnika wycenia się kolejno
po cenach (kosztach) tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła (FIFO).
Zasady te stosuje się w przypadku przyjęcia do ewidencji oraz wyceny na dzień
bilansowy.
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
6. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
ostrożności.
Na dzień bilansowy Fundację dokonuje analizy należności pod kątem pewności dopływu
korzyści ekonomicznych z tego składnika aktywów. W przypadku istnienia wątpliwości co do
możliwości otrzymania takich korzyści Fundację na dzień bilansowy tworzy odpis
aktualizujący wartość takiej należności na każdego wątpliwego kontrahenta.
7. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

8. Rezerwy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Tworzy się tylko
rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania,
których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a zwłaszcza na:
a) straty transakcji w toku
b) skutki toczącego się postępowania sądowego
9. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Fundacja Drużyna Chrystusa
dar środowiska piłkarskiego
ul. Niebieska 53
30-694 Kraków
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzącyh
działalnosci gospodarczej
.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: zmiana stanu
A. produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość dodatnia)
I Przychody z działalnosci pozytku publicznego i zrównane z nimi:
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
2.
B.
I.
1
a
b
c
d
2
a
b
c
d
C.
D.
E.
F.
I.
II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego , w tym zmiana stanu produktów
(zwiększenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
Koszty podstawowej działalnosci operacyjnej
Koszty działalnosci pożytku publicznego
Koszty nieodpłatnej działalnosci pożytku publicznego
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
Koszty odpłatnej działalnosci pożytku publicznego
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja aktywów
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
Nadwyżka kosztów na przychodami (wartość ujemna)

01.01.2016 01.01.2017
31.12.2016 31.12.2017
34 312,80
34 312,80
34 312,80

67 018,02
67 018,02
67 018,02

25 718,81
25 718,81
25 718,81
0,00
4 723,96
0,00
20 994,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538,57
0,00
8 055,42
8 055,42
0,00

46 725,54
46 725,54
46 725,54
0,00
14 148,63
0,00
32 576,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,74
0,00
20 284,74
20 284,74
0,00

Fundacja Drużyna Chrystusa
dar środowiska piłkarskiego
ul. Niebieska 53
30-694 Kraków
BILANS
(sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzącyh działalnosci
gospodarczej
.

31.12.2016

31.12.2017

A.
B.
-

AKTYWA
Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:
zapasy
należności krótkoterminowe
AKTYWA RAZEM

0,00
12 688,74
0,00
0,00
12 688,74

0,00
33 272,68
0,00
0,00
33 272,68

A.
B.
-

PASYWA
Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowy
należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
rezerwy na zobowiązania
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
PASYWA RAZEM

12 658,00
4 602,58
0,00
30,74
0,00
0,00
12 688,74

32 942,74
0,00
0,00
329,94
0,00
0,00
33 272,68

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

1
a
b
c
d
e
2
3

Dane uzupełniające do bilansu:
Zobowiązania finansowe
z tytułu dłużnych instrumentów fanansowych
gwarancji, poręczeń, zobowiązań warunkowych nieuwzglednionych w bilansie
dotyczące emerytur
wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych
charakter i forma wierzytelnosci zabezpieczonych rzeczowo
kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących
udziały własne

10. Wycena aktywów i pasywów wyrażona w walutach obcych.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
1) składniki aktywów pasywów po obowiązującym na ten dzień kursie ustalonym dla
danej waluty przez NBP,

