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FEDERACJA ZNAKI RÓWNOSCI Sprawozdanie finansowe

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania:

Data sporządzenia sprawozdania:

Rodzaj sprawozdania:

- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania:

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy
o rachunkowości

Nazwa firmy:

Siedziba:

Adres:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 6762516165
Numer KRS: 0000644083

17.03.2020

Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

01.01.2019...31.12.2019

FEDERACJA ZNAKI RÓWNOSCI

województwo małopolskie, powiat M.KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejscowość KRAKÓW

9499Z,

ul. CZYZÓWKA 43 30-526 KRAKÓW

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

01.01.2019...31.12.2019

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych
o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o
skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym
od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Określa ono wysokość amortyzacji
stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej
3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:
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FEDERACJA ZNAKI RÓWNOSCI Sprawozdanie finansowe

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
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.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa, statutu lub umowy federacji.
Kapitał federacji wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu, zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
obowiązującymi jednostki.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie jednostronnym
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy to wynik na działalności statutowej. Stanowi on różnicę między przychodami z działalności statutowej (dotacje, darowizny
i składki członkowskie) oraz kosztami realizacji zadań statutowych.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
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FEDERACJA ZNAKI RÓWNOSCI Sprawozdanie finansowe

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer Opis Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018

Aktywa 0,00 0,00

A +Aktywa trwałe 0,00 0,00

A.I  +Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

A.II  +Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

A.III  +Należności długoterminowe 0,00 0,00

A.IV  +Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

A.V  +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B +Aktywa obrotowe 32 033,14 37 202,46

B.I  +Zapasy 0,00 0,00

B.II  +Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

B.III  +Inwestycje krótkoterminowe 32 033,14 37 202,46

B.IV  +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C +Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Pasywa 32 033,14 37 202,46

A +Fundusz własny 29 585,96 35 913,94

A.I  +Fundusz statutowy 520,44 520,44

A.II  +Pozostałe fundusze 0,00 0,00

A.III  +Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

A.IV  +Zysk (strata) netto -6 327,98 35 393,50

B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 447,18 1 288,52

B.I  +Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

B.II  +Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

B.III  +Zobowiązania krótkoterminowe 2 447,18 1 288,52

B.IV  +Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
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Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018,
poz. 395 ze zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer Opis
Za okres

01.01.2019...31.12.2019
Za okres na 31.12.2018

A Przychody z działalności statutowej 87 713,80 45 325,39

A.I +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 87 713,80 45 325,39

A.II +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

A.III +Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B Koszty działalności statutowej 94 146,78 9 931,89

B.I +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 43 917,41 1 282,19

B.II +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

B.III +Koszty pozostałej działalności statutowej 50 229,37 8 649,70

C Zysk (strata) z działalnosci statutowej (A-B) -6 432,98 35 393,50

D Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -6 432,98 35 393,50

I Pozostałe przychody operacyjne 105,00 0,00

J Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K Przychody finansowe 0,00 0,00

L Koszty finansowe 0,00 0,00

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -6 327,98 35 393,50

N Podatek dochodowy 0,00 0,00

O Zysk (strata) netto (M-N) -6 327,98 35 393,50
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FEDERACJA ZNAKI RÓWNOSCI Sprawozdanie finansowe

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. CZĘŚĆ 1.WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych
W roku 2019 nie nabywano środków trwałych. Wartość netto posiadanych na dzień bilansowy środków trwałych wynosi 0,00
2. W roku 2019 federacja realizowała wydatki finansowane II ratą dotacji nr IJ/23621 w efekcie czego zaciągała zobowiązania i ponosiła
koszty w kwocie 94 146,78. Wszystkie zobowiązania były regulowane na bieżąco, przelewem, Stan środków obrotowych koniec 2019 roku
wyniósł 28525,92zł
3.Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu uzyskania prawa własności budynków i
budowli 0zł
4. Z tytułu podatków federacja posiada zobowiązanie względem budżetu na kwotę 1484,78zł
5. Federacja w bilansie nie posiada żadnych pożyczek lub kredytów
6. Pozycja rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy wystąpiły w kwocie 0,00
7. Fundusz własny Federacji na koniec roku jest dodatni i zamyka się kwotą 32 033,14zł

Załączony plik:

V.2. CZĘŚĆ 2. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STAT

Federacja w roku 2019 kontynuowała prowadzenie działalności zgodnie ze statutem.
 Wynik finansowy za rok 2019 zamknął się wynikiem -6 327,98zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:
1. Dotacje 35 000,00 Zwolnienie art. 17
ust. 1 p. 48
2. Składki członkowskie   1 617,00 Zwolnienie art. 17 ust. 1 p. 40
3. Darowizny 51 096,80

Razem:                 87 713,80

Struktura kosztów realizacji działań statutowych:
1. Zużycie materiałów i energii                   4 263,98
2. Usługi obce                 29 357,48
3. Wynagrodzenia                 14 090,64
4. Pozostałe koszty rodzajowe                   2 517,27

Razem:                 50 229,37

Załączony plik:

V.3. CZĘŚĆ 3. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH.

W roku 2019 podpisane były trzy  umowy cywilnoprawne.

Załączony plik:
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VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Rok bieżący Rok poprzedni

Z zysków
kapitałowych

Z zysków
kapitałowych

Z innych źródeł
przychodu

Z innych źródeł
przychodu

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kierujący jednostką

................................................
Data i podpis

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

................................................
Data i podpis
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Numer Opis
Wartość łączna Wartość łączna

A. Zysk / strata 0,00 0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania 0,00 0,00

C.
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku
bieżącym

0,00 0,00

D.
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
ujęte w latach ubiegłych

0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 35 000,00 0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów 0,00 0,00

G.
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w
latach ubiegłych

0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00


