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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

KRAKOWSKA FUNDACJA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU "DOM TERAPII"

Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  6772430465 

KRS:  0000713158 
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):
Wartości aktywów i pasywów wykazane w bilansie wynikają z zasad określonych w ustawie
o rachunkowości. Stany poszczególnych aktywów i pasywów w bilansie będą
weryfikowane za pomocą przeprowadzonej inwentaryzacji.
Korzystając z prawa wyboru zasad wyceny, jaki dopuszcza ustawa o rachunkowości
Jednostka wybiera następujące rodzaje wycen:
a) Materiały - według cen zakupu
b) Towary - według rzeczywistych cen zakupu
c) Należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty
d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.
e) Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej (zwane wyposażeniem) – według cen
zakupu
f) Rozrachunki – na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
Zgodnie z art.32 ust.6 i art.33 ust.1 ustawy o rachunkowości dla środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 10 000,00 zł odpisy
amortyzacyjne i umorzeniowe będą ustalane w sposób uproszczony poprzez
jednorazowe umorzenie.
Środki trwałe o niskiej wartości (do 5000,00 zł), zwane wyposażeniem to rzeczowe aktywa
trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do
użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, które mogą generować koszty związane z
użytkowaniem czy naprawą. Dla wyposażenia będą ustalane odpisy umorzeniowe poprzez
jednorazowe umorzenie wpisywane w koszty po przyjęciu danego składnika do
użytkowania.

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

KRAKOWSKA FUNDACJA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU "DOM TERAPII"
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Sposób ustalenia wyniku finansowego wynika z zasad załącznika nr 6 do ustawy o
rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o
rachunkowości.

Jednostka będzie stosować uproszczenia związane z klasyfikacją umów leasingowych
według zasad określonych w przepisach podatkowych.
Jednostka nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak między
innymi odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe jak również rezerw na przyszłe
zobowiązania.
W zakresie ewidencji towarów Jednostka będzie stosować ewidencję za pomocą kont
zespołu „3” i będzie prowadzić ewidencję towarów.
W zakresie ewidencji materiałów Jednostka będzie stosować uproszczone rozwiązania na
podstawie art.17 ust 2 pkt.4 ustawy o rachunkowości. Nie będzie prowadzić szczegółowej
ewidencji materiałów. Ewidencjonowanie będzie polegało na odpisywaniu w koszty
wartości materiałów na dzień ich zakupu.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów:
a. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 500 zł, jako
nie mające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, nie są
rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów tylko są odnoszone
bezpośrednio w dacie poniesienia w koszty działalności roku, którego dotyczą.
b. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są
proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą.

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

1 300,00 1 300,00 A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1 300,00 1 300,00 III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

124 674,50 139 030,92 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

85 575,38 53 024,00 II. Należności krótkoterminowe

39 099,12 86 006,92 III. Inwestycje krótkoterminowe

39 099,1286 006,92Środki pieniężne

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

125 974,50 140 330,92 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

11 700,80 78 852,89 A. Fundusz własny

3 500,00 3 500,00 I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

74 902,89 -6 977,96 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-66 702,09 82 330,85 IV. Zysk (strata) netto

128 630,12 47 121,61 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

82 716,26 I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

43 312,76 47 121,61 III. Zobowiązania krótkoterminowe

2 601,10 IV. Rozliczenia międzyokresowe

140 330,92 125 974,50 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

855 587,11 700 343,52 A. Przychody z działalności statutowej

106 609,93 118 647,56I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

4 193,00 6 884,00Przychody z darowizn, zbiórek pieniężnych

102 416,93 111 763,56Przychody z todacji

748 977,18 581 695,96II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

863 360,14 643 970,94 B. Koszty działalności statutowej

102 416,93 111 763,56I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

760 943,21 532 207,38II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

-7 773,03 56 372,58 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

33 478,00 27 954,83D. Przychody z działalności gospodarczej

5 286,84 3 940,28E. Koszty działalności gospodarczej

28 191,16 24 014,55 F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

4 354,64 3 108,09G. Koszty ogólnego zarządu

16 063,49 77 279,04 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

5 115,02I. Pozostałe przychody operacyjne

82 716,46 51,57J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

49,12 11,64L. Koszty finansowe

-66 702,09 82 330,85 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

-66 702,09 82 330,85 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

WITEK-RADWAŃSKA KATARZYNA  dnia 2022-03-28 
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
Nota zawiera informację dodatkową do sprawozdania

Informacja_dodatkowa_2021.pdf
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