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Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Sprawozdanie finansowe za rok 2015
na dzień 31 grudnia 2015
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(Pieczęć jednostki)

lnformacje ogólne dot. sprawozdania finansowego za rok 2015
1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania
i adres oraz numer we właściwymrejestrze
sądowym albo ewidencji,
Fundacja Kupuj Odpowiedzial nie
Ul. Sławkowska 12

31_014 KRAKóW

KRs 0000496918
2) wskazanie czasu trwania działalnościjednostki, jeżeli jest
ograniczony,
Czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
01.01.2015 do 31.12.2015
4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych
dła jednostek mikro
z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,
Zgodnie z art.3 ust la pkt 2 ustawy o rachunkowości
5) wskazanie, czY sPrawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy za|ożeniu kontynuowania
działalnoŚci gosPodarcze j Przezjednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłościoraz czy nie istnieją
okolicznościwskazujące na zagrozenie kontynuowania przezniądziałalności,
SPrawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewid
zieć przyszlości i nle istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6) omówienie PrzYjętYch zasad (polityki) rachunkowości,
w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(takŻe amortYzacji),
Pomiaru wyniku finansoweg a orazsposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.
Zgodnie z ustawą o rachunkowoŚci Fundacja Kupuj odpowiedzialnie
będzie sporządzać
sPrawozdanie finansowe z uwzgIędnieniem uproszczonych
zasad przewidzianych dia jednostek
mikro wProwadzonYch ustawą z dnia 11 lipca żat4 r. o zmianie
ustawy o rachunkowości tj. z
zastosowaniem art.46 ust.5 pkt4, art.47 ust.4 pkt 4,art.48
ust.3, art.48a ust.3, art.48b ust.4
ustawy o rachunkowości.
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(data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

lĄl)ilaolG st9lą

)

(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego
organu)

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Sławkowska 12
31-014 Kraków
(nazwa jednostki)

REGON:

123045496

(numer statystyczny)
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lnformacie uzupełniaiące do bilansu:
1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub

w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych
ujawniane odrębnie,
0,00 zł

2) kwota zaliczek

i

kredytów ucizielonych członkom organów administrujących, zarządzalących

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
kaźdej kategorii,
0,00 zł
3) o udziałach {akcjach) własnych, w tym:

0,00 zl
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

0,00 zł
b) liczba i wartośćnominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji}, a w przypadku braku wańości

nominalnej, ich wartośćksięgowa, jak też częśćkapitału podstawowego, którą te udziały (akcje} reprezentują,
0,00 zł

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

0,00 zł

d) liczba i wańośćnominalna lub, w razie braku wartości nomina|nej, wartośćksięgowa wszystkich udziałów (akcji)
nabytych i zatrzymanych, jak równieź częśćkapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.
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Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Sławkowska,12
31-014 Krakow

REGON:

(nazwa jednostki)

123045496

(numer Statystyczny)

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT za rok 2015
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