






                                  STOWARZYSZENIE KULTURA RÓWNOŚCI 
                                                      Informacja dodatkowa za 2020 r. 
                                        (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) 
                                                 od  01-01-2020 do 31-12-2020  
 
1. NAZWA INSTYTUCJI 
 
Stowarzyszenie Kultura Równości 
 
2. STATUS PRAWNY INSTYTUCJI 
 
status OPP: NIE 
KRS nr: 0000430712 
Nazwa organu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
3. ADRES, TELEFON 
 
ul. Legnicka 65 
54-206 Wrocław 
 
4. DATA POWSTANIA 
 
22.08.2012 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Zmiana nazwy Stowarzyszenia w 2014 roku 

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. 
 
5. CHARAKTER INSTYTUCJI 
 
CEL STOWARZYSZENIA KULTURA RÓWNOŚCI - Podstawowym celem Stowarzyszenia 
było i jest: 
- działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, 
- działania na rzecz wzmocnienia akceptacji, zrozumienia i uznania osób 
nieheteronormatywnych we wszystkich obszarach życia społecznego, 
- przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób nieheteronormatywnych, 
- wzmacnianie indywidualnego rozwoju pozytywnych tożsamości u osób 
nieheteronomiczny , 
- wspieranie działań na rzecz wprowadzenia prawnych zapisów antydyskryminacyjnych 
dla osób nieheterownatywnych, 
- wspieranie równouprawnienia osób nieheteronormatywnych, 
- działalność prozdrowotna, w tym profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy o 
bezpieczniejszym seksie oraz o chorobach przenoszonych drogą płciową, w 
szczególności HIV/AIDS, 
- promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja 
społeczna, działania na rzecz kobiet i seniorów, rozwój kształcenia zawodowego, 
- organizacja pomocy psychologicznej i prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją, 
integracja i emancypacja osób nieheteronormatywnych, 
- aktywizacja osób nieheteronormatywnych i zagrożonych dyskryminacją. 
 



 
 
6. NAZWA BANKU OBSŁUGUJĄCEGO INSTYTUCJĘ 
 
Bankowość Detaliczna M Banku SA 
al. Piłsudskiego 3 
90-368 Łódź 
nr rachunku bieżącego: 44 1140 2017 00004602 1300 668 
 
nr rachunku pomocniczego: 65 1140 2004 0000 3302 7668 8733 

nr rachunku pomocniczego EUR 

nr rachunku 75 1140 2004 0000 3312 0649 1171 

nr rachunku pomocniczego 54 1140 2004 0000 3302 8053 2750 

 

 

 

7. OKREŚLENIE ROKU OBROTOWEGO I WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD 
OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH 
 
Rokiem obrotowym w Stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy (czyli okres 12 
miesięcy, zaczynający się dnia 01.01. a kończący się dnia 31.12.). Za okres 
sprawozdawczy Stowarzyszenie przyjmuje okres miesięczny. Za okresy miesięczne 
Stowarzyszenie dokonuje: 
- po każdym miesiącu ustala rzeczywisty dochód lub stratę, 
- na koniec miesiąca sporządza zestawienie obrotów i sald. 
Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 

 
 
 
 
 
 
8. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIE WYNIKU 
FINANSOWEGO 
 
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych i nie prowadzi ewidencji zapasów. 
Należności i zobowiązania księguje się na bieżąco. 
Wynik finansowy Stowarzyszenia stanowi różnice między przychodami działalności 
statutowej, przychodami finansowymi oraz pozostałymi przychodami a wartością 



poniesionych od początku roku obrotowego kosztów finansowych oraz pozostałych 
kosztów. Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) zwiększa fundusz statutowy roku 
następnego, nadwyżka kosztów poniesionych nad przychodami (strata) zwiększa koszty 
w następnym roku. 
Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej odnoszone są bezpośrednio 
na koszty działalności statutowej natomiast koszty administracyjne odnoszone są 
bezpośrednio na konto kosztów administracyjnych. 
Podział kosztów na statutowe i administracyjne. 
Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej czyli te koszty, które są 
związane z realizacją danego programu. Kosztami statutowymi Stowarzyszenia są np. 
działania związane z propagowaniem inicjatyw i działań publicznych przyczyniających 
się do wzrostu społecznej akceptacji dla osób niehetreonormatywnych, prowadzenie 
działalności wydawniczej, organizowanie akcji promujących rozwój kultury osób 
nieheteronormatywnych (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez 
kulturalnych). 
Koszty administracyjne to głównie koszty bankowe i opłaty sądowe. 
 
 
 
 
9. ŚRODKI PIENIĘŻNE  
 
środki pieniężne w złotych 
 
   stan na 01-01-2020      4 377,71 
   stan na 31-12-2020     116 101,13 
 
 
 
 
 
 
środki pieniężne w EUR 
 
Posiadane środki w euro wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego 

dzień wyceny. 

 
 
  stan na 01-01-2020                  485,44 euro 
 
  stan na 31-12-2020                  477,28  euro 
 
  przeliczenie na 31-12-2020             2 121,82   
 
 
 
 
 
     



 
    
10. INFORMACJA O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH 

   - nie wystąpiły 

 

11. PRZYCHODY STOWARZYSZENIA 
 
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA 
 
- składki                            0,00 
- darowizna                  55 140,84 
- granty                         57 851,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ CELÓW 
 
ogółem koszty : 
 
82 902,86 
 
w tym: 
 
- koszty grantu / umowa Fundacja im. Stefana Batorego 
                     / projekt TIDES/                             60 097,29 
 
-koszty realizacji pozostałych celów statutowych                                 22 805,57 
 
 
 
 
 
 
 
STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA 
 
Poniesione koszty dotyczą wyłącznie działalności statutowej. 
 
13. POZOSTAŁE KOSZTY 
 
-  różnice kursowe                                   2 273,99      
- darowizna                                                800,00                                    
 



 
 
14. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 
 
-  prowizja bankowe 152,50 
 
 
 
15. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami  - podatkowa 
 
- przychody ogółem                          112 992,61 
  przychody Fundusz Solidarnościowy                        29 995,00 
  przychody TIDES                                                          27 856,29   
 darowizny                                                                       55 140,84 
różnice kursowe                                                                     0,48 
======================== ========================         
 
                                                       
 
- koszty  ogółem                                                           82 902,38 
- koszty  Fundusz Solidarnościowy                              29 995,00 
- koszty TIDES                                                             27 856,29 
- koszty opłat bankowych                                                   152,5 
- koszty organizacji   działań statutowych                   21 385,21 
- darowizna                                                                      800,00 
- różnice kursowe - przeliczenia dotacji TIDES            2713,38                                                                     
 
================================================= 
================================================== 
 
                                                      
 
16. INFORMACJE DO BILANSU 
 

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne 

zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i 

pasywach 

 
 
 
-  zobowiązania krótkoterminowe                    4 649,79 
 
    z tyt. podatków ZUS                                        
    z tyt. usług i dostaw                                        4 649,79 
 
- rozliczenia międzyokresowe kosztów  
   - ubezpieczenia                                         nie występują          
 
 
 



 
 
 
- rozliczenie międzyokresowe przychodów         77 033,44 
 
    rozliczenie otrzymanej dotacji:                
                                      
      
      Fundusz Solidarnościowy        
    Fundacja im. Stefana   Batorego                                  30 000,00 
    - wykorzystany                                                            -29 995,00 
     do rozliczenia 2021 rok                                                       5,00 
    / utrzymanie rachunku bankowego/ 
 
     dotacja  TIDES     w EURO                                  23 566,36 
                                  w złotych                             102 579,65 
    - wykorzystana                                                            -27 856,29 
 
     do wykorzystania                                                       77 028,44 
 
              
 
W 2020 stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej 
                                
 
W 2020 stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników 
 
 
Wrocław 21-06-2021  
 
sporządzono  
 
Małgorzata Cieśla 
 
 


