Dodatkowe
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
(część nieobowiązkowa sprawozdania finasowego wg zał. 6)
Czy chcesz sporządzić "Zestawienie zmian w kapitale"?
-> opcja "Nie"
………………………………………………………………………………………….
Rachunek przepływów pieniężnych
(część nieobowiązkowa sprawozdania finasowego wg zał. 6)
Czy chcesz sporządzić "Rachunek przepływów pieniężnych"?
-> opcja "Nie"
………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dodaj plik zawierający Dodatkowe informacje i objaśnienia
(łączny rozmiar wszystkich załączanych plików zawierających elementy binarne nie może przekroczyć 49 MB,
nazwa pliku nie może zawierać spracji oraz liter diakratycznych)

Opis
Wszystkie wymagane wzorem sprawozdania z załącznika 6 ustawy o rachunkowości, informacje dodatkowe zostały
zawarte w załączonym pliku.)
………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dotyczące podatku dochodowego - rok bieżący
(część nieobowiązkowa sprawozdania finasowego wg zał. 6)
Czy chcesz uzupełnić "Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący"
-> opcja "Nie"

Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości
w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finasowe (wer 1.1.8) https://www.podatki.gov.pl/

Wybierz typ jednostki:
-> Jednostka OPP – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 UoR
Typ danych liczbowych
-> w złotych
………………………………………………………………………………………….

Dane podstawowe
NIP:

6762465290

KRS: 0000450629
Nazwa Firmy:

Fundacja Równość.org.pl

Województwo:

małopolskie

Powiat:

m.Kraków

Gmina:

m.Kraków

Miejscowość:

Kraków

Ulica:

Kordiana
56

Nr budynku
Kod pocz.

30-653

59

Nr lokalu
Poczta:

kraków

Poczta:
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału)?

-> opcja "Nie"
Okres za który sporządzono sprawozdanie
Okres od:

01.01.2019

Okres do:

31.12.2019

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

24.03.2020

………………………………………………………………………………………….

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Wybór zakresu informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

-> Opcja: Wprowadzenie do sprawozdania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
- Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony:

do

od
Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
TAK
- czy działalność będzie kontynuowa
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
TAK
przez nią działalności
(TAK brak okoliczoności wskazujących na zagrożenie kontynuowaia działaności)
(NIE wystąpiłu okoliczoności wskazujące na zagrożenie kontynuowaia działaności)
Jeśli zaz. NIE to opisz okoliczoći wzskazujęce na zagrożenia kontynuowania działaności:

Zasady (polityka) rachunkowości.
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
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)
- metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.
Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest
według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.)
- ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
- inne jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki:

Fundacja Równość.org.pl
Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości
w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
należy zaznaczyć tylko te pozycje w których maną być wpisane kwoty.
BILANS sporządzony na dzień

31.12.2019

AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE

Stan aktywów na dzień:
31.12.2019
01.01.2019
(koniec roku)
(początek roku)
2
3
0,00

0,00

21 868,57

6 776,02

1 107,00
20 761,57

6 776,02

21 868,57

6 776,02

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Stan pasywów na dzień:
31.12.2019
01.01.2019
(koniec roku)
(początek roku)
2
3
21 868,57

6 008,02

1 000,00

1 000,00

5 008,02
15 860,55

15 487,68
-10 479,66

0,00

768,00

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

768,00

21 868,57

6 776,02

Fundacja Równość.org.pl
Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości
w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
należy zaznaczyć tylko te pozycje w których maną być wpisane kwoty.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz

Wyszczególnienie

Kwota na dzień
kończący
bieżący rok
obrotowy

1

2

3

A.
I
II
III
B.
I
II
III
C.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 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.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
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.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N.
O.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy
4

68 418,66
68 418,66
0,00
0,00
52 123,11
52 123,11
0,00
0,00
16 295,55

60 307,66
59 307,66
1 000,00
0,00
69 922,26
68 922,26
1 000,00
0,00
-9 614,60

0,00

0,00

437,00

865,06

15 858,55

-10 479,66

2,00

15 860,55

-10 479,66

15 860,55

-10 479,66

