
1 
 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1) Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” ul. Piastowska 38 61-556 Poznań 

NIP: 783-155-71-40, Nr KRS: 0000027259, Nr REGON: 634240041. 

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 

Stowarzyszenie członkowskie PKD  91.33.Z 

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” jest jednostką posiadającą status organizacji po-

żytku publicznego. 

2) czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony, 

3) okres objęty sprawozdaniem: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., 

4) roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działal-

ności przez organizację, w okresie co najmniej 12 miesięcy i dłużej po dniu bilanso-

wym. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 

zagrożeń dla kontynuowania  działalności .  

5) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości i wybranych uproszczeń: 

• bilans Stowarzyszenia zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku 

nr 6 do ustawy o rachunkowości, 

• rachunek zysków i strat Stowarzyszenia zawiera informacje  w zakresie ustalo-

nym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości, 

• Stowarzyszenie sporządza informację dodatkową określoną załączniku nr 6 do 

ustawy o rachunkowości, 

• Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym, 

• Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, 

6) Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 

• środki trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o dotychczasowe 

odpisy amortyzacyjne, 

• do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosu-

je się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stano-

wiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsta-

wową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. W przypadku gdy wartość począt-

kowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł. dokonujemy jednorazowego odpisu 
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amortyzacyjnego, lub nie zaliczamy składników do środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych – wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stano-

wią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania, zaliczane 

w koszty materiałów, 

•  pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: 

▪ środki pieniężne, fundusze – według wartości nominalnej 

▪ należności i zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty 

▪ rozliczenia międzyokresowe przychodów – w wysokości środków 

pieniężnych z otrzymanych dotacji, których wydatkowanie nastąpi 

w roku następnym.  

7) Stowarzyszenie nie ustala aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku docho-

dowego.  
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Informacja dodatkowa 

1) Zobowiązania finansowe 
 

 

 

 
Lp. 

 

 
Tytuł 

Wartość zobo-

wiązań na po-

czątek roku 

 

 
Zwiększenia 

 

 
Zmniejszenia 

Wartość zo-

bowiązań na 

koniec roku 

1. Zobowiązania finansowe, w tym 

z tytułu: 
 

a) dłużnych instrumentów 

finansowych 

b) gwarancji i poręczeń lub zo-

bowiązań warunkowych nie-

uwzględnionych w bilansie 

- - - - 

2. Zobowiązania finansowe dotyczą-

ce jednostek powiązanych i stowa-

rzyszonych, w tym z tytułu: 
 

a) dłużnych instrumentów 

finansowych 

b) gwarancji i poręczeń lub zo-

bowiązań warunkowych nie-

uwzględnionych w bilansie 

- - - - 

3. Razem zobowiązania finansowe - - - - 

 

2) Stowarzyszenie nie udzieliło w roku sprawozdawczym pożyczki, kredytu ani innego 

świadczenia o podobnym charakterze członkom organu zarządzającego. 

3) W roku obrotowym nie wystąpiły żadne zmiany w wysokości funduszu statutowego. 
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Struktura zrealizowanych przychodów 

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ – NIEODPŁATNEJ  

Składki członkowskie 33 550,00 

1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego 12 097,60 

Dotacja ROPS  13 000,00 

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego PS.XI.946.2.12.2017 WY-

DAWNICTWA 
13 350,00 

Dotacja z OPEN  43 400,00 

Dotacja z PFRON ZZO/000202/15/D ARTYSTYCZNY ŚWIAT 

AMAZONEK 
468 650,00 

Darowizny od osób prawnych i fizycznych 214 103,85 

Dotacja KPRM Warszawa 356 320,00 

Zysk za 2017 r. 35 135,63 

razem: 

 

1 189 757,08 

   

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ – ODPŁATNEJ  

Wpłaty na XX Spartakiadę Amazonek 240,00 

Wpłaty na Plenery Artystyczne 7 840,00 

Wpłaty na Trekingi Amazonek 80,00 

Wpłaty na aukcje obrazów 820,00 

razem: 8 980,00 

 

Uzyskane przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 097,60 

Wydatkowanie środków pochodzących z 1%                                                          12 097,60  

z tego: 

− wynagrodzenia wykładowców                                                                    3 717,96  

− koszty usług rachunkowości i prawnych                                                    2 520,00 

− transport uczestniczek szkoleń PFRON                                                      1 500,00 

− delegacje zarządu, kilometrówki                                                                 2 808,81       

− inne                                                                                                              1 550,83   

 
 

 

 

 

 

        ......................................................   ......................................................................  
        data i podpis osoby, której powierzono             data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli 

          prowadzenie ksiąg rachunkowych      jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich 

                    członków tego organu 

 

 

Poznań, dnia 7 kwietnia 2019 r. 

                                                                       


