
Firma FEDERACJA ZNAKI RÓWNOŚCI NIP 6762516165
Rachunek Zysków i Strat

stan na koniec roku poprzedniego - 2017-12-31
stan na koniec roku bieżącego - 2018-12-31
 

 
 

.....................................                                            .......................................
sporządzający                                                           za stowarzyszenie

 

nazwa pozycji RZiS rok poprzedni rok bieżacy
A Przychody z działalności statutowej 6 067,85 45 325,39

I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 067,85 45 325,39

II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III Przychody z pozostałej działalności statutowej

B Koszty działalności statutowej 5 440,94 9 931,89

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 867,85 1 282,19

II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III Koszty pozostałej działalności statutowej 573,09 8 649,70

C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 626,91 35 393,50

D Przychody z działalności gospodarczej

E Koszty z działalności gospodarczej

F Zysk (strata) z działalności gospodareczej (D-E)

G Koszt ogólnego zarządu

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 626,91 35 393,50

I Pozostałe przychody operacyjne

J Pozostałe koszty operacyjne

K Przychody finansowe

L Koszty finansowe

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 626,91 35 393,50

N Podatek dochodowy

O Zysk (strata) netto (M-N) 626,91 35 393,50
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Firma FEDERACJA ZNAKI RÓWNOŚCI NIP 6762516165
Bilans

bilans otwarcia na dzień 2018-01-01
bilans zamknięcia na dzień 2018-12-31
 
Strona aktywów
 

nazwa pozycji Bilansu bil.otw. bil.zam.

   A AKTYWA TRWAŁE

     I Wartości niematerialne i prawne

     II Rzeczowe aktywa trwałe

     III Należności długoterminowe

     IV Inwestycje długoterminowe

     V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

   B AKTYWA OBROTOWE 520,44 37 202,46

     I Zapasy

     II Należności krótkoterminowe

     III Inwestycje krótkoterminowe 520,44 37 202,46

     IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

   C Należne wpłaty na fundusz statutowy

suma aktywów 520,44 37 202,46
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Strona pasywów
 

 
 

.....................................                                            .......................................
sporządzający                                                           za stowarzyszenie

 

nazwa pozycji Bilansu bil.otw. bil.zam.

   A FUNDUSZ WŁASNY 520,44 35 913,94

     I Fundusz statutowy 520,44

     II Pozostałe fundusze

     III Zysk (strata) z lat ubiegłych

     IV Zysk (strata) netto 520,44 35 393,50

   B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 288,52

     I Rezerwy na zobowiązania

     II Zobowiązania długoterminowe

     III Zobowiązania krótkoterminowe 1 288,52

     IV Rozliczenia międzyokresowe

suma pasywów 520,44 37 202,46
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INFORMACJA DODATKOWA 

Za rok podatkowy 2018 
WG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 

 

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 

 

1. PODSTAWOWE DANE PODMIOTU: 

Nazwa i forma podmiotu Federacja Znaki Równości (Związek Stowarzyszeń) KRS 0000644083 

Siedziba 

 

 

31-044 Kraków ul. Grodzka nr 42 lok. 1 

Podstawowy przedmiot 

działalności 

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI, PRZEDE WSZYSTKIM ZE WZGLEDU NA 

PŁEC I SEKSUALNOSC 

Pozostałe przedmioty 

działalności 

KRZEWIENIE TOLERANCJI, PRZEŁAMYWANIE UPRZEDZEN I STEREOTYPÓW, 

ZWŁASZCZA WOBEC OSÓB LGBTQ (LESBIJEK, GEJÓW, OSÓB BISEKSUALNYCH, 

TRANSPŁCIOWYCH I QUEEROWYCH 

Sąd (lub inny organ) 

prowadzący rejestr 

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 

  

2. CZAS TRWANIA PODMIOTU: 

Nieokreślony 

3. OKRES OBEJMUJĄCY SPRAWOZDANIE: 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 

4. DANE ŁĄCZNE  

Nie dotyczy --------------------------------------------------------------------------- 

5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROGNOZA NA PRZYSZŁE LATA: 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez federację przez co 

najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie 

poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez federację działalności. 

6. METODY ROZLICZANIA PO POŁĄCZENIU: 

Nie dotyczy --------------------------------------------------------------------------- 

7. PRZYJĘTE ZASADY 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 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. 

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. 

W 2018 roku wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka nie posiadała. 

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 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. DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIA. 

CZĘŚĆ 1. WYJAŚNIENIA DO BILANSU. 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych 

 

W roku 2018 nie nabywano środków trwałych. Wartość netto posiadanych na dzień bilansowy środków 

trwałych wynosi 0,00 

 

2. W roku 2018 federacja realizowała wydatki finansowane dotacją nr IJ/23621 w efekcie czego zaciągała 

zobowiązania i ponosiła koszty w kwocie 6935,20. Wszystkie zobowiązania były regulowane na bieżąco, 

przelewem, Stan środków obrotowych koniec 2018 roku wyniósł 37202,46zł 

 

3.Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu uzyskania 

prawa własności budynków i budowli 790,12zł 

 

4. Z tytułu podatków federacja posiada zobowiązanie względem budżetu na kwotę 115,00 

 

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 520,44zł 

CZĘŚĆ 2. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STAT. 

 

Federacja w roku 2018 kontynuowała  prowadzenie działalności zgodnie ze statutem. Wynik finansowy za 

rok 2018 zamknął się wynikiem 35393,50zł (nadwyżka przychodów nad kosztami). 

Struktura wydatków wyglądała następująco 

 

lp Opis kategorii Kwota Uwagi co do 
opodatkowania 
p.doch. 



1 Koszty związane z działalnością statutową 

nieodpłatną 

1282,19 Trwale nie stanowią 
kosztu uzyskania 

przychodu 
2 Koszty związane z działalnością statutową 

odpłatną 

0,00  

3 Koszty administracyjne 8649,70  

4 Z tego koszty pokryte grantem 6935,20 Trwale nkup 

Struktura przychodów kształtowała się następująco 

 

lp Opis kategorii Kwota Uwagi co do 
opodatkowania 
p.doch. 

1 Składki 900 Zwolnienie art. 17 ust. 
1 p. 40 

2 Darowizny 4425,39  

3 Granty 40000,00 Zwolnienie art. 17 ust. 
1 p. 48 

4 Przychody z odpłatnej działalności 

statutowej 

0,00  

 

 

CZĘŚĆ 3. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH. 

W roku 2018 podpisana była jedna umowa cywilnoprawna. 

 

……………………………….    ………………………………. 

Sporządzający     Prezes 

Kraków dnia …………………………….. 


