
sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres
Nazwa organizacji : Białobrzeskie Towarzystwo Kultural ne

Kraj: Polska Wojewódńwo; mazowieckie
powiat: Białobrzeski Gmina: Białobrzegi
lJlica: Reymonta

nr domu 11 nr tokatu

Miejscowość: Białobrzegi xod pocz. 26-800
Pocńa: Białobrzegi

Numer we właściwym Ęestne sądowym albo ewidencji
Ntp:798-13-46-284 KRs: 70424

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
Data początkowa okresu, za który sponądzano sprawozdanie:
Data końcowa okresu, za który spolządzono sprawozdanie:

od 01.01.2021
do 31,12,2021

Data sponądzenia sprawozdania finansowego: 23.03.2022
Wariant sprawozdania: porÓWnawczy
Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zo§alo sponądzone pny założeniu kontynuowania
działalności pnez jedno§kę w dającej się pnewidzieć pnyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przQz nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
jednostkę w dającej się pzewidzieć pzyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na
zag roże n i e kontyn uowa nia przez n ią działa l ności

Q amówienie pnyjęĘch zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozo§awia
jednostce prawo wyboru, w Ęm: metod wyceny aktywów i pasywów (takźe amofizacji),
ustaienia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja spoządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozaządowych, określonych w
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z
załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wańości
nominalnej.
Wynik finansowych uśalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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2) Wskazanie czasu trwania dzialalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest n ieog ran iczony)



Białobrzeskie Towarzystwo KulturaIne

AKTYWA

PAsYWA

BILANS sporządzony na dzień 31,72,2O27r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
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wyszczeqólnienie aktywów
na

(początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE

l. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia nriędzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy
IL Nalezności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

c. Należne wpłatv na fundusz statutowv
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Wyszczególnienie pasywów
na

(początek roku) koniec roku
1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY

L Fundusz statutowy
11, Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubieqłych
IV, Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiąania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV, Rozliczenia międzyokresowe
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Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 37.72,2O27r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
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l(wota za rok
obrotowv
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A.
I

II
iII

B.
I
II
III

c.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pozytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalnoŚci statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalnoŚci statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Kosztydziałalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G. Koszty ogólnego zarządu

H, Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I
J

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K, Przychody finansowe
L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)
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Bialobrzeskie Towarzystwo KuIturane
lnformacja dodatkowa

1)
lnformacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z $du dłużnych instrumentów finansawych, gwarancji i poręczeń lub zohowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i fomy wierzytelności zabezpieczonych rzeczawo;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z Ętułu dłużnych instrumentóW finansowych, gwarancji i poręczeń iub żobowiążań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie,

2) lnformacje o kwotach zaliczeh i kredytów udzielonych członkarń orgafiów adńinistrujących, żarządżaiących i nadzorujących, ze wskazaniem
aprac§ntorvania, główłych warunl(ów oraz wsz€lkich kwot s§aconych, adpisanych lub umórżanych, a także zobowięań aaciągniętych w ich imieniu
Ęźułem gwaraneji i pofęcżeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwaty ogołem dla kńdej kat€gorii;

Organizacja nie udziela kredytów czlonkom ofganów administrujących, zażądżających i nadżorujących, a także nie ma żobovriązań zaciągniętych w ich imieniu

Ąltułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaiu

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktyvła obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych

4) ln{ormacje o strukulzE zr€alizowanych przychadów ze wskazaniem ich źródeł, w 8|m w szcżagóInośói informacjE o pnychodach wyodręhnionych
zgodniezpnepisamiustawyzdnia24kwletnia2(Njr.adziałalnościpoźytkupublicznegoiowalontariacie,orazinfarmacjeopnychadaohztytrfu
słładeł członkowskich i datacji po6hod2ących zE środków publiczłlych;

Przychody działalności statutowej
l. Nieodpłatnej działalności p§źytku publicznego
- dotacja "Rocznik BTK tom 8"
_ składki członkowskie i wplaty statutowe
- 1% od podatku
- dotacja "cżarodżieiski ogród"
- środki na rach,bankowym

5) lnformacje o strukturze poniesionych kosztów;

KoszĘ daia}alności statutoyfej :

l, Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacja Rocznik BTK tom 8
- koszty finansowane ze składek:
- koszty finansowane dodacji Czarodżiejski Ogróc
- 1 

oń pfżekazanego podatku odbiorcom
- koszty bankowe
- koszĘ administracyjne

5 000,00 zł
2551.ao zł

13 419.2o zł
4 000,00 zł

27 930,51 zł

529O0,71 zł

5 000,00 zł
4 000,00 zł
3 959,42 zł

15 337 ,49 zł
297,51 zł

896,27
29 490,69 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutawego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu stutowego.

7) Jeżelijednostka posiada status organizacji poźytku publicznego, zamieszcza w inłormacji dodatkowej dane łra temat użyskanych pftychodów i
§towarayszanie posiada statutu organizacji poĄlku publicznego.

E) lnne informacje niż wymienione w pkt ł-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę srźuacji n ajątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
Stowarżyszenie otrzymało dalawiżny od osób prywatnych i prżeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej ( stypendia dla
uzdolnionej młodzieży), otrżymało także dotację na pźygotowani€ i druk Rocznika BTK tom Vlll, na realizację zadania "czarodziejski ogród" srodowiskowego
Domu Samopomocy w Jasionnej.lnformację o ótrżymanych darowiunaćh Upublicżniamy,,v ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego
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