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…………………………………… 

(Pieczęć jednostki) 

 

 

Informacje ogólne dot. sprawozdania finansowego za rok 2020 

 
1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze 
sądowym albo ewidencji, 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 
ul. Sławkowska 12 
31-014 Kraków 
KRS 0000496918 
 
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, 
Czas trwania jednostki jest nieograniczony 
 
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 
01.01.2020 do 31.12.2020 
 
4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 
 
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.  
Zgodnie z ustawą o rachunkowości Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie będzie sporządzać 
sprawozdanie finansowe według zasad ogólnych przewidzianych dla organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o 
rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61). 
 

 

 

 

………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………… 

(data i podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych  ) (data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka 

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego 

organu)  



…………………………………… 
     (Pieczęć jednostki) 
 

 

Informacje uzupełniające do bilansu: 

 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze 
wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania 
dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, 

Zobowiązania na dzień bilansowy wynoszą 2 960,47 zł 

 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich 
kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, 

0,00 zł 

 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach, 

- 

 4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w 
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach 
z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych, 

Rodzaj przychodu 
Kwota 

przychodu 
Struktura 
przychodu 

Przychody z działalności statutowej 886 642,51 95,74% 

Dotacja LIFE AskREACH 153 117,16 17,27% 

Dotacja WLDP/NoVo 43 430,40 4,90% 

Dotacja MyRevolution 1989 – Sudwind Verein fu Entwicklungspolitik 
und globale 

43 648,94 4,92% 

Dotacja DBU 26 303,79 2,97% 

Dotacja PROO 135 500,00 15,28% 

Dotacja DCI 22 518,17 2,54% 

Dotacja ClimateOfChange – We World 199 583,78 22,51% 

Dotacja #GoEAThical 113 546,21 12,81% 

Dotacja NFOŚiGW 35 620,00 4,02% 

Dotacja Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN 476,19 0,05% 

Darowizna Fundacja Drzewo i Jutro 40 000,00 4,51% 

NIW-PROO – wkład do ClimateOfChange 28 000,00 3,16% 

Darowizny pieniężne 39 142,87 4,41% 



Przychody z 1% 5 755,00 0,65% 

Przychody z działalności gospodarczej 19 894,76 2,15% 

Pozostałe przychody operacyjne 18 761,02 2,03% 

Przychody finansowe 773,25 0,08% 

SUMA PRZYCHODÓW 926 071,54 100,00% 

  

 5) informacje o strukturze poniesionych kosztów 

Rodzaj kosztu Kwota kosztu 
Struktura 

kosztu 

Koszty działalności statutowej 818 218,46 99,10% 

Dotacja LIFE AskREACH 81 298,66 9,94% 

Dotacja WLDP/NoVo 42 639,34 5,21% 

Dotacja MyRevolution 1989 – Sudwind Verein fu 

Entwicklungspolitik und globale 35 707,22 4,36% 

Dotacja DBU 29 938,77 3,66% 

Dotacja PROO 135 500,00 16,56% 

Dotacja DCI 22 518,17 2,75% 

Dotacja ClimateOfChange – We World 199 583,78 24,39% 

Dotacja #GoEAThical 113 546,21 13,88% 

Dotacja NFOŚiGW 64 232,80 7,85% 

Dotacja UP im.KEN 476,19 0,05% 

Darowizna Fundacja Drzewo i Jutro 40 000,00 4,51% 

NIW-PROO – wkład do ClimateOfChange 28 000,00 3,42% 

Koszty umorzonych zobowiązań publicznoprawnych (ZUS) 18 727,32 2,29% 

Koszty statutowe pozaprojektowe – 1% 6 050,00 0,74% 

Koszty działalności gospodarczej 7 185,00 0,87% 

Pozostałe koszty operacyjne 1,39 0,00% 

Koszty finansowe 212,37 0,03% 

KOSZTY OGÓŁEM 825 617,22 100,00% 

 



 

 6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

- 

 7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji 
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych; 

Przychody z tytułu 1% wyniosły w roku sprawozdawczym 5 755,00 zł. Koszty z tytułu 1% wyniosły w 
roku sprawozdawczym 6 050,00 zł. 

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i 
objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. 

Fundacja skorzystała ze zwolnienia w opłacaniu zobowiązań publicznoprawnych (ZUS) w 
miesiącach III-V 2020r. Łączna kwota umorzonych zobowiązań wyniosła 18 727,32 zł. 

Zastosowano rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu wpływu środków z dotacji na 
realizację następujących projektów:  
- LIFE AskREACH – 85 352,49 zł,  
- MyRevolution 1989 – 65 431,07 zł,  
- DCI – 20 595,65 zł,  
- ClimateOfChange – 27 382,15 zł,  
- #GoEAThical – 114 256,63 zł. 

Łączna kwota rozliczeń międzyokresowych dotacji – 313 017,99 zł. 

 

 

 

     ………………………………………………..                       ………………………………………………………………………………… 

(data i podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych  ) (data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka 

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego 

organu)  



okres  okres okres okres

 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020

 A.  Aktywa trwałe 8.256,10 5.216,21 A.  Fundusz własny 216.964,38 317.408,70

 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

 II. Rzeczowe aktywa trwałe 8.256,10 5.216,21 II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 227.085,12 216.954,38

 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 IV. Zysk (strata) netto -10.120,74 100.454,32

 V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
0,00 0,00

B.  Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
13.126,03 320.869,95

 B.  Aktywa obrotowe 221.834,31 633.062,44  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

 II. Należności krótkoterminowe 3.401,00 3.873,30 III. Zobowiązania krótkoterminowe 5.844,09 2.960,47

III. Inwestycje krótkoterminowe 218.433,31 629.189,14 IV Rozliczenia międzyokresowe 7.281,94 317.909,48

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
0,00 0,00

 C.  Należne wpłaty na fundusz 

statutowy 
0,00 0,00

26.03.2021

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie                                   

ul. Sławkowska 12                                    

 31-014 Kraków

BILANS na dzień 31.12.2020 r.

 AKTYWA PASYWA

AKTYWA RAZEM 230.090,41 638.278,65 PASYWA RAZEM 230.090,41 638.278,65



okres okres

za rok 2019 za rok 2020

A. Przychody z działalności statutowej, w tym 482.848,07 886.642,51

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 482.848,07 886.642,51

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 497.318,91 818.218,46

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 497.318,91 818.218,46

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C.  Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -14.470,84 68.424,05

D Przychody z działalności gospodarczej 20.318,79 19.894,76

E. Koszty działalności gospodarczej 13.325,79 7.185,00

F.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 6.993,00 12.709,76

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -7.477,84 81.133,81

I. Pozostałe przychody operacyjne 4,77 18.761,02

J. Pozostałe koszty operacyjne 2.689,92 1,39

K. Przychody finansowe 760,83 773,25

L. Koszty finansowe 718,58 212,37

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -10.120,74 100.454,32

N. Podatek dochodowy 10,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -10.130,74 100.454,32

26.03.2021

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie                                                        

ul. Sławkowska 12                                                 

31-014 Kraków

                RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2020 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   



Załącznik nr 6 
 

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY , DLA JEDNOSTEK, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE , Z 
WYJĄTKIEM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH , ORAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 3 UST. 3 PKT 1 I 2 TEJ USTAWY  
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

obejmuje w szczególności: 
1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji; 
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony; 
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 
4) wskazanie, czy 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; 
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 
 
Bilans 
 
Aktywa 
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 
I. Zapasy 
II. Należności krótkoterminowe 
III. Inwestycje krótkoterminowe 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 
Aktywa razem 
 
Pasywa 
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 
I. Rezerwy na zobowiązania 
II. Zobowiązania długoterminowe 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 

Pasywa razem 
 
 
 



Rachunek zysków i strat 
 
A. Przychody z działalności statutowej 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 

B. Koszty działalności statutowej 
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 
III. Koszty pozostałej działalności statutowej 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 
D. Przychody z działalności gospodarczej 
E. Koszty działalności gospodarczej 
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 
G. Koszty ogólnego zarządu 
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 
I. Pozostałe przychody operacyjne 
J. Pozostałe koszty operacyjne 
K. Przychody finansowe 
L. Koszty finansowe 
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 
N. Podatek dochodowy 
O.Zysk (strata) netto (M-N) 
 

Informacja dodatkowa: 
 
Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat 
informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w 
szczególności: 

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo; 

2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, 
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także 
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii; 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 
4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 

tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków 
publicznych; 

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 
7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w 

informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z 
tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; 

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć 
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe 
informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 
jednostki. 


