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O Funduszu 

Fundusz dla Odmiany założony w maju 2019 roku przez Aleksandrę Muziń-
ską i Małgorzatę Maciejewską, aktywistki ruchu LGBT+ i lesbijki, jest nieza-
leżną organizacją pozarządową. Fundusz działa na rzecz tego, aby osoby 
LGBT+ w każdej społeczności w Polsce poczuły się w pełni u siebie. 
W końcu. 

W Funduszu: 

 Wzmacniamy osoby i grupy, które chcą tworzyć otwarte społeczności, 
przekazujemy mini granty, podpowiadamy jak mądrze wspierać, uła-
twiamy działanie. 

 Mobilizujemy sojuszników do działania i odważnego wspierania osób 
LGBT+. 

 Budujemy społeczność ludzi, dla których ważne jest tworzenie lokal-
nych i oddolnych działań na rzecz osób LGBT+ poza dużymi miastami. 

 

Zarząd i zespół 

Obie fundatorki, Aleksandra Muzińska i Małgorzata Maciejewska tworzą jed-
nocześnie zarząd Funduszu. Ich pracę wspiera pro bono grupa osób specja-
lizujących się w komunikacji, fundraisingu i finansach: Maja Branka, Aleksan-
dra Perczyńska, Piotr Szydłowski i Alina Muzińska. W poszczególnych eta-
pach pracy nad uruchomieniem Funduszu były z nami również: Agnieszka 
Duszyńska, Diana Sarlińska, Zuzanna Kopcińska i Katarzyna Wiśniewska. 

 

Nasi darczyńcy 

Uruchomienie Funduszu w 2019 roku było możliwe dzięki grantowi na 
zaproszenie, którym wsparł nas Fundusz Obywatelski, zarządzany przez 
Fundację dla Polski. Dotację w wysokości 40 126 zł przeznaczymy na prace 
przygotowawcze m.in.: wypracowanie strategii komunikacyjnej, stworzenie 
logo i tożsamości wizualnej, budowę strony internetowej. Część dotacji 
zostanie w 2020 roku przekazana w formule regrantingu organizacjom i gru-
pom nieformalnym, które wystartują w pierwszym naborze grantowym. 



 

W lipcu rozpoczęłyśmy zamkniętą społecznościową kampanię fundraisin-
gową, koncentrując się na pozyskaniu regularnych darczyńców. Do końca 
grudnia 2019 r. indywidualni darczyńcy wsparli nas kwotą 10 900 zł. 

Bardzo dziękujemy zarówno Komitetowi społecznemu na rzecz Funduszu 
Obywatelskiego i dyrektorce Funduszu Julii Brykczyńskiej za zaufanie, życz-
liwość i wiarę w naszą wizję wsparcia społeczności osób LGBT+ w Polsce. 

Dziękujemy wszystkim osobom indywidualnym, przyjaciołom, naszym kole-
gom i koleżankom, rodzinom za podzielanie naszych wartości i finansowe 
wsparcie na starcie naszej działalności. Nie mamy wątpliwości, że to inwe-
stycja, która wkrótce nam wszystkim się zwróci. 

 

Fundusz w 2019 

Cały okres od powołania Funduszu do końca roku poświęciłyśmy na przygo-
towanie startu Funduszu – poczynając od pracy nad koncepcją, przez for-
malną rejestrację i dopięcie wszystkich kwestii prawno-finansowych, aż po 
wypracowanie założeń komunikacyjnych Funduszu. Przez cały ten okres 
prowadziłyśmy też działania fundraisingowe skierowane do indywidualnych 
darczyńców, biznesu oraz zagranicznych darczyńców prywatnych. 

Ważnym momentem dla rozwoju Funduszu było uczestnictwo w corocznej 
konferencji ILGA Europe w Pradze w październiku 2019 i możliwość zapre-
zentowania angielskiej wersji koncepcji Funduszu partnerom zagranicznym: 
darczyńcom i organizacjom LGBT+, a także możliwość skonsultowania jego 
założeń z aktywistami i aktywistkami z innych państw. 

We wrześniu ruszyły prace nad koncepcją strony internetowej Funduszu 
wraz z pogłębioną pracą nad potencjalnymi grupami odbiorców i user expe-
rience strony. W listopadzie ruszyły prace nad tożsamością wizualną i logo 
Funduszu. 

Pierwszy nabór grantowy planowany jest na II kwartał 2020 roku. 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podstawowy przedmiot działalności

Kod PKD
9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Czas trwania działalności jednostki (wpisz datę, jeśli ograniczony)

Od dnia
2019-06-19

Do (Data lub opis, kiedy działalność może ulec zakończeniu, 
jeśli nie dotyczy - nie uzupełniaj)

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

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych 
jednostek organizacyjnych? TAK - oznacza że takie dane są 
zawarte, NIE - oznacza iż takich danych nie ma.
Nie

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?
Tak
Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalności? Odpowiedź NIE 
oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności.
Tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności (jeśli TAK - nie uzupełniaj, jeśli 
NIE - uzupełnij)

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Czy nastąpiło połączenie spółek w okresie, którego dotyczy 
sprawozdanie finansowe:
Nie
Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?
Nie

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, 
łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości, w tym:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w 
tym:
W swoich zasadach rachunkowości oraz prezentacji danych finansowych organizacja kieruje się  ogólnymi zasadami 
przyjętymi w ustawie o rachunkowości. 

metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
1.    Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ksiąg na dzień zawarcia transakcji 
według ceny nabycia. Cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne następują metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.        
Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 10 000 zł 
zalicza się jednorazowo w koszty miesiąca, w którym oddano go do użytkowania. 

2.  Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności 
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, 
zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju 
należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności w walucie obcej ewidencjonowane są wg kursu średniego NBP 
ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych 
wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

3.   Aktywa pieniężne obejmują: aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, płatne lub 
wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia lokaty. Do środków 
pieniężnych zaliczane są także odsetki od lokat. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki 
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pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

4.   Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących 
przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 
upływu czasu i wysokości świadczenia.

5.  Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na 
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny 
oszacować.

 6. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walucie obcej ewidencjonowane są 
wg kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wprowadzenia do ksiąg 
rachunkowych. Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten 
dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

7. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

8.  Fundusze własne składają się z funduszu założycielskiego przeznaczonego na działalność statutową i gospodarczą oraz 
dodatniego wyniku finansowego. 

ustalenia wyniku finansowego
1. Uznawanie przychodu

       Do przychodów z  działalności statutowej zalicza się należne środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych 
statutem (w tym dotacje, subwencje oraz nieodpłatnie otrzymane składniki majątku i usługi) w takiej wysokości, w jakiej 
prawdopodobne jest uzyskanie  korzyści ekonomicznych, które można wiarygodnie wycenić. Przychody z tytułu odsetek 
od lokat terminowych oraz instrumentów finansowych są wykazywane jako przychody finansowe w rachunku zysków i 
strat.   
Przychody z działalności statutowej ujmowane są w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą memoriału, o ile spełnione 
są wszystkie warunki zawartych umów i kontraktów.

2. Koszty działalności statutowej  i koszty ogólnego zarządu
       Do kosztów działalności statutowej  zalicza się koszty działalności programowej,  które obejmują koszty ponoszone na 

bezpośrednie finansowanie określonych statutem działań, w tym koszty ich obsługi. Koszty  ogólnego zarządu obejmują: 
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i osób współpracujących, odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i 
energii, usługi obce, a także pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. 

          Koszty działalności ujmowane są w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą memoriału, o ile spełnione są wszystkie 
warunki zawartych umów i kontraktów. Niezrealizowane kontrakty oraz umowy stanowią na dzień bilansowy przyszłe 
prawdopodobne zobowiązania  z tytułu realizacji zadań statutowych. 

3.  Podatek dochodowy
Dochody organizacji podlegają zwolnieniu jeśli są przeznaczone na cele statutowe wymienione  w art. 17 ust. 1 p.4 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych.

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w oparciu o załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości w formie uproszczonej.

Informacje uszczegóławiające, wynikające z potrzeb lub specyfiki jednostki

Fundusz dla Odmiany
Organizacja nie posiadała majątku trwałego ani aktywów wymagających wyceny na dzień 31 grudnia 2019 r. Organizacja 
rozpoczęła działalność w 2019r. dlatego też sprawozdanie składa się z niewielu pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, 
które nie wymagają szczegółowego omówienia w informacji dodatkowej. W związku z tym organizacja odstąpiła od 
sporządzenia informacji dodatkowej. 
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Bilans

Opis 31.12.2019 2018-12-31
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
    2. Wartość firmy 0,00 0,00
    3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
    1. Środki trwałe 0,00 0,00
      a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
      b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
      c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
      d) środki transportu 0,00 0,00
      e) inne środki trwałe 0,00 0,00
    2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
    1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
    2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
    3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
    1. Nieruchomości 0,00 0,00
    2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
      a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
        - udziały lub akcje 0,00 0,00
        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
        - udzielone pożyczki 0,00 0,00
        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
      b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
        - udziały lub akcje 0,00 0,00
        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
        - udzielone pożyczki 0,00 0,00
        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
      c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
        - udziały lub akcje 0,00 0,00
        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
        - udzielone pożyczki 0,00 0,00
        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

    4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 50 902,83 0,00
I. Zapasy 0,00 0,00
    1. Materiały 0,00 0,00
    2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
    3. Produkty gotowe 0,00 0,00
    4. Towary 0,00 0,00
    5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00
    1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
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      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
        - do 12 miesięcy 0,00 0,00
        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
      b) inne 0,00 0,00
    2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00
        - do 12 miesięcy 0,00 0,00
        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
      b) inne 0,00 0,00
    3. Należności od pozostałych jednostek 0,00 0,00
      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
        - do 12 miesięcy 0,00 0,00
        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
      b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych
0,00 0,00

      c) inne 0,00 0,00
      d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 50 902,83 0,00
    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 50 902,83 0,00
      a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
        - udziały lub akcje 0,00 0,00
        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
        - udzielone pożyczki 0,00 0,00
        - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
      b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
        - udziały lub akcje 0,00 0,00
        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
        - udzielone pożyczki 0,00 0,00
        - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
      c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50 902,83 0,00
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 50 902,83 0,00
        - inne środki pieniężne 0,00 0,00
        - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

    2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
Aktywa razem 50 902,83 0,00
A. Kapitał (fundusz) własny 50 902,83 0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 200,00 0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00
    1. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
    2. nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
    1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
    2. z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00
    1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
    2. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
    3. na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 48 702,83 0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
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I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
    1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
    2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
      - długoterminowa 0,00 0,00
      - krótkoterminowa 0,00 0,00
    3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
      - długoterminowe 0,00 0,00
      - krótkoterminowe 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
    1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
    2. Wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
    3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
      a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
      b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
      c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
      d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
      e) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00
    1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
        - do 12 miesięcy 0,00 0,00
        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
      b) inne 0,00 0,00
    2. Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
        - do 12 miesięcy 0,00 0,00
        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
      b) inne 0,00 0,00
    3. Zobowiązania wobec pozostalych jednostek 0,00 0,00
      a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
      b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
      c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
      d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
        - do 12 miesięcy 0,00 0,00
        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
      e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
      f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
      g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych
0,00 0,00

      h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
      i) inne 0,00 0,00
    4. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
      - długoterminowe 0,00 0,00
      - krótkoterminowe 0,00 0,00

Pasywa razem 50 902,83 0,00
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Rachunek Zysków i Strat

Opis 01.01.2019
31.12.2019

2018-01-01
2018-12-31

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0,00 0,00
    - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
    II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0,00 0,00
    - jednostkom powiązanym 0,00 0,00
    I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00
    II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 0,00 0,00
D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00
E. Koszty ogólnego zarządu -2 303,34 0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -2 303,34 0,00
G. Pozostałe przychody operacyjne 51 006,17 0,00
    I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
    II. Dotacje 0,00 0,00
    III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
    IV. Inne przychody operacyjne 51 006,17 0,00

H. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00
    I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
    II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
    III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 48 702,83 0,00
J. Przychody finansowe 0,00 0,00
    I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
      a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00
      - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
      b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00
        - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

    II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00
      - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
    III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
      - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
    IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
    V. Inne 0,00 0,00

K. Koszty finansowe 0,00 0,00
    I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00
      - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
    II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
      - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
    III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
    IV. Inne 0,00 0,00

L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) 48 702,83 0,00
M. Podatek dochodowy 0,00 0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N) 48 702,83 0,00
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Eliminacje Podatku Dochodowego

Opis 01.01.2019
31.12.2019

2018-01-01
2018-12-31

A. Zysk (Strata) brutto za dany rok 48 702,83 0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania 51 006,17 0,00

             Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych   17   1   4   2 303,34 0,00
   - w tym z zysków kapitałowych 0,00 0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym 0,00 0,00
  - w tym z zysków kapitałowych 0,00 0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 
ubiegłych

0,00 0,00

    - w tym z zysków kapitałowych 0,00 0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 0,00
   - w tym z zysków kapitałowych 0,00 0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku 0,00 0,00
   - w tym z zysków kapitałowych 0,00 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych 0,00 0,00
   - w tym z zysków kapitałowych 0,00 0,00

Dochod (A - B - C + D + E + F - G) -2 303,34 0,00
H. Strata z lat ubiegłych (50% do odliczenia) 0,00 0,00
   - w tym z zysków kapitałowych 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania 0,00 0,00
    - w tym z zysków kapitałowych 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -2 303 0
K. Podatek dochodowy 0 0
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Dodatkowe Informacje i Objaśnienia
Informacje wyjaśniające zawarte są we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
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