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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, 

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 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 1 417 493,53 99,46% 
Social & Solidarity Economy as Development 
Approach for Sustainability  in EYD 2015 and 
beyond 

68 718,40 4,85% 

Fairtrade Labelling Organizations International 
e.V. 1 053 122,51 74,29% 
Trade Fair, Live Fair: Raising Awareness and 
Mobilizing the European Public to Advance 
Consumption patterns that Nurture the 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

283 248,66 19,99% 

V4 Cooperation for moving forward fair trade 9 694,52 0,68% 

Darowizny pieniężne 546,24 0,04% 

Darowizny rzeczowe 1791,20 0,13% 

Przychody z 1% podatku 272,00 0,02% 

Przychody z działalności odpłatnej 7  611,88 0,53% 

Pozostałe przychody operacyjne 1,59 0,00% 

Przychody finansowe 27,17 0,00% 

SUMA PRZYCHODÓW 1 425 134,17 100,00% 
 



 

 

 

 

 5) informacje o strukturze poniesionych kosztów 

Rodzaj kosztu Kwota kosztu 
Struktura 

kosztu 

Koszty działalności statutowej 1 244 118,19 98,11% 
Fairtrade Labelling Organizations International 
e.V. 984 885,36 79,16% 
Trade Fair, Live Fair: Raising Awareness and 
Mobilizing the European Public to Advance 
Consumption patterns that Nurture the 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

225 985,68 18,16% 

V4 Cooperation for moving forward fair trade 25 563,28 2,05% 

Koszty pokryte z darowizn pieniężnych 5 000,00 0,40% 

Koszty wydania darowizn rzeczowych 1 848,20 0,15% 

Koszty pozaprojektowe  835,67 0,07% 

Koszty działalności odpłatnej 7  611,88 0,60% 

Pozostałe koszty operacyjne 2 784,43 0,22% 

Koszty finansowe 13 603,33 1,07% 

KOSZTY OGÓŁEM 1 268 117,83 100,00% 
 

    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; 

- przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 272,00 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. 

- 

Sporządzono: Kraków, dnia 30 marca 2020 roku      (miejscowość)      
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