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lnformacie uzupetniaiace do bilansu:

1_) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnyclr 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,

0,00 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 zobowiązan 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 źródel, 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 pochocizących ze śrcdków publicznych,

Rodzaj przychodu Kwota przychodu struktura
przychodu

przychody z działalności statutowei 1 280 061"76 98,08Yo

SSEDAS 236 814,57 18,50%

Dotacja Fairtrade Labelling Organizations
International e,V. 751 564.44 5,7.59%

Trade Fair 285 972.95 23.46%

Darowiznv pienięzne 5 232,00 0,4Ioń

Przychody zlYopodatku 4]1.80 0.04%
pozostałe przychody operacyine 3 9żI,93 0,30Yo
przvchody finansowe 21082,9I I,62V"

SUMA PRZYCHODOW 1 305 066,60 100,007o

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

h,

Rodzaj kosztu kwota kosztu
struktura

kosztu

koszty działalności statutowei 981 660,86 99,92oń

Faińrade International 574 436.0l 58jż%
Trade Fair 327 |18,94 33,32oń

SSEDAS 78 924"18 8;;04Yo
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I% 477,80 0,05%
V4 Cooperation for moving forward fair trade.. 703,93 0.07%
pozostałe kosztv operacvine 147,96 0,02o^

koszty finansowe 592,I2 0,06"ń
KOSZTY OGÓŁEM 982 400.94 100,007.

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;

- przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 477,8O zł i został
wydatkowany na wydruk ulotek.

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowe j oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i

objaŚnienia wymienione w załączniku nr ]" do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Sporządzono w Krakowie dnia 11 marca 2019 roku

(miejscowość)

Anna stolorz

Andrzej Zwawa - Prezes Zarządu
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