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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 “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska 
ul. Sławkowska 12 
31-014 Kraków 
KRS 0000473582 
 
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 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.  
 
a) metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Cenę nabycia 
zwiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup wartości niematerialnych i prawnych, do czasu ich 
oddania do użytkowania. Z uwagi na fakt, że w zakresie wartości niematerialnych i prawnych nie występuje 
pojęcie ulepszenia, każde rozszerzenie wartości niematerialnych i prawnych, jeśli nie ma związku z uzupełnieniem 



 
 

 

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska 
Sławkowska 12, 31-014 Kraków, Poland | NIP: 6762469537 
e-mail: fairtrade@fairtrade.org.pl | tel.: +48 603 363 721 
www.fairtrade.org.pl 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (KRS 0000473582). Nie prowadzimy działalności gospodarczej. 

lub korektą, traktowane jest jako osobny tytuł. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się 
według ceny nabycia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne. 

W ciągu roku obrotowego środki trwałe wycenia się według ceny nabycia. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu 
powiększoną o cło – w przypadku nabycia środka trwałego z importu – oraz o niepodlegający odliczeniu podatek 
VAT i akcyzowy, pomniejszoną o ewentualne rabaty i opusty. Wartość początkową środka trwałego powiększają 
koszty jego ulepszenia polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji. W przypadku 
nieodpłatnego nabycia przez organizację – np. w wyniku darowizny – wycena w ciągu roku obrotowego następuje 
według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu 
polegającemu na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, to wartość początkową 
tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie; wydatki na nabycie części składowych lub 
peryferyjnych zalicza się do ulepszeń, jeżeli jednostkowa cena nabycia takiej części przekracza 3.500 PLN. Na 
dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej 
na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje w miesiącu, w 
którym przyjęto wartości niematerialne i prawne lub środki trwałe do użytkowania, zaś zakończenie – nie później 
niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Stawki, okres i metody 
amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej lub środka trwałego do użytkowania, 
uwzględniając między innymi tempo postępu techniczno-ekonomicznego, prawne i inne ograniczenia czasu 
użytkowania. Ustalona metoda amortyzacji pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania wartości 
niematerialnej i prawnej. Stosuje się następujące zasady amortyzacji: 
- metodę amortyzacji bilansowej jednorazowej dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
o jednostkowej wartości początkowej w przedziale do 3.500 PLN – odpis 100% jest dokonywany w miesiącu 
wprowadzenia środka trwałego do użytkowania (w dacie zakupu), 
- metodę amortyzacji bilansowej liniowej (comiesięcznego odpisywania rat) dla pozostałych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których okres i stawki amortyzacji są ustalane indywidualnie.  

Nie uważa się za koszt amortyzacji środków trwałych i WNiP przeznaczonych na cele działalności statutowej. W 
takim wypadku aktywa trwałe o wartości powyżej 3.500 PLN traktowane są jak inwestycje, a odpisy 
amortyzacyjne zmniejszają wartość przychodów, z których sfinansowano zakup lub wytworzenie środka 
trwałego. Wartość ww. przychodów pozostała na koniec roku zwiększa przychody lat kolejnych. Aktywa trwałe o 
wartości niższej lub równej 3.500 PLN zwiększają bezpośrednio koszty działalności statutowej. 

W ciągu roku obrotowego w jednostce należności i roszczenia wyrażone w walucie krajowej ujmuje się w wartości 
nominalnej, ustalonej w chwili powstania operacji gospodarczej. Wycenę wyrażonych w walutach obcych 
operacji gospodarczych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania odpowiednio: 
- po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego organizacja korzysta – w przypadku 
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 
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- po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający przeprowadzenie operacji, 
chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku 
pozostałych operacji. 
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone: 
 -w walucie krajowej – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek za zwłokę w 
zapłacie należności) z uwzględnieniem zasady ostrożności, 
- w walutach obcych – wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP 
oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny. 
Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów finansowych lub 
na dobro przychodów finansowych. 

W ciągu roku obrotowego: 
- krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje i inne papiery wartościowe) – wycenia się 
według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, 
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej – wycenia się według wartości 
nominalnej, 
- środki pieniężne wyrażone w walutach obcych – wycenia się według kursu kupna danej waluty obcej banku, z 
którego spółka korzysta. 
Na dzień bilansowy: 
- aktywa finansowe, tj. papiery wartościowe – wycenia się według wartości rynkowej albo ceny nabycia, 
- dla inwestycji krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek – wyce¬nia się we-dług ceny nabycia 
pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące, 
- lokaty terminowe – wycenia się według wartości nominalnej, 

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej – wycenia się według wartości 
nominalnej, 
- środki pieniężne i inne aktywa w walucie obcej – wycenia się według średniego kursu NBP ogłaszanego dla danej 
waluty na ten dzień. 
Różnice kursowe z tytułu wyceny walut w ciągu roku obrotowego, jak i na dzień bilansowy, zalicza się 
odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne) finansowych. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez jednostkę koszty w 
danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, nie dłuższych niż 12 miesięcy od 
dnia bilansowego, i dopiero w tym okresie będą wpływały na wynik finansowy. Ustala się następujące tytuły 
rozliczeń międzyokresowych: 
- koszty ubezpieczeń rzeczowych, 
- inne koszty o znacznej kwocie, które dopiero w kolejnym roku wpłyną na wynik finansowy. 
W ciągu roku obrotowego ujmuje się je w wysokości poniesionych kosztów zgodnie z posiadaną dokumentacją, 
którą stanowią: 
- dla kosztów ubezpieczeń – zawarte polisy ubezpieczeniowe, 
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- dla innych kosztów – stosowna dokumentacja (umowa, faktura itp.). 
Na dzień bilansowy w jednostce wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych, po upewnieniu się co do osiągnięcia w tym czasie korzyści ekonomicznych. 

W ciągu roku obrotowego zobowiązania krótkoterminowe wyrażone w walucie krajowej wycenia się w wielkości 
nominalnej. Zobowiązania w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania 
odpowiednio: 
- po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego organizacja korzysta – w przypadku 
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 
- po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień przeprowadzenia operacji, chyba że w 
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku 
pozostałych operacji. 
Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe wycenia się: 
- kredyty i pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, po doliczeniu należnych odsetek, 
- zobowiązania z tytułu zaliczek – w wysokości otrzymanej kwoty, 
- zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym – w kwocie wymaganej zapłaty, 
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – w kwocie nominalnej, 
- zobowiązania z tytułu podatków i ceł – w kwocie wymaganej zapłaty, 
- pozostałe zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty. 
Zobowiązania w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty 
przez NBP. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów 
finansowych lub na dobro przychodów finansowych. 

Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej. 

b) ustalenia wyniku finansowego: 

Rachunek zysków i strat fundacji został przygotowany w układzie określonym w załączniku 6 do Ustawy 
o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 

c) ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w 
roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w 
bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny 
wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Bilans i rachunek zysków i strat fundacji został 
przygotowany w układzie określonym w załączniku 6 do Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 
217 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 

d) pozostałe: 
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Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania 
operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby 
informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach. 

 

Sporządzono w Krakowie dnia 29 lipca 2021 roku   (miejscowość) 

 

 

 

Małgorzata Bywalec  (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) 

Andrzej Żwawa - Prezes Zarządu   

Zbigniew Szalbot – Członek Zarządu   
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Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" - Fairtrade Polska   
 ul. Sławkowska 12            
 31-014 Kraków       
 KRS 0000473582       

 BILANS na dzień 31.12.2020 r.  
      

 AKTYWA  
 okres   okres  

PASYWA 
okres okres 

31.12.2019 
 

31.12.2020  31.12.2019 31.12.2020 

 A.  Aktywa trwałe  1 230,84 0,00 A.  Fundusz własny 820 172,96 1 388 504,28 

 I. Wartości 
niematerialne i prawne  0,00 0,00 I. Fundusz statutowy 9 000,00 9 000,00 

 II. Rzeczowe aktywa 
trwałe  1 230,84 0,00 II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00 

 III. Należności 
długoterminowe  0,00 0,00 III. Zysk (strata) z lat 

ubiegłych 654 165,62 811 172,96 

 IV. Inwestycje 
długoterminowe  0,00 0,00 IV. Zysk (strata) netto  157 007,34 568 331,32 

 V. Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe  

0,00 0,00 
B.  Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

16 607,77 18 549,33 

 B.  Aktywa obrotowe  835 549,89 1 407 
053,61 

 I. Rezerwy na 
zobowiązania 0,00 0,00 

 I. Zapasy  0,00 5 222,62 II. Zobowiązania 
długoterminowe  0,00 0,00 

 II. Należności 
krótkoterminowe  5 646,22 3 362,46 III. Zobowiązania 

krótkoterminowe 15 629,17 18 549,33 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe 829 903,67 1 398 468,53 IV Rozliczenia 

międzyokresowe 978,60 0,00 

IV. Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 0,00       

 C.  Należne wpłaty 
na fundusz 
statutowy  

0,00 0,00       

AKTYWA RAZEM 836 780,73 1 407 053,61 PASYWA RAZEM 836 780,73 1 407 053,61 

 

      
 

Oświadczamy, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym.   
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 Sporządzono: Kraków, dnia 29 lipca 2021     
 

(miejscowość)    
 

      
 

Małgorzata Bywalec Zbigniew Szalbot - Członek Zarządu  

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)    
 

   Andrzej Żwawa - Prezes Zarządu  

   (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)  
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Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" - Fairtrade Polska 
ul. Sławkowska 12         
31-014 Kraków    
KRS 0000473582   

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2020 r. 
      

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT    
okres okres 

za rok 2019 za rok 2020 

A. Przychody z działalności statutowej, w tym 1 425 105,41 1 910 137,96 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 417 493,53 1 910 137,96 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 7 611,88 0,00 

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

B. Koszty działalności statutowej 1 251 730,07 1 434 417,42 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 244 118,19 1 434 417,42 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 7 611,88 0,00 

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

C.  Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  173 375,34 475 720,54 

D Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

F.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 173 375,34 475 720,54 

I. Pozostałe przychody operacyjne 1,59 29 867,39 

J. Pozostałe koszty operacyjne 2 784,43 49,45 

K. Przychody finansowe 27,17 63 790,09 

L. Koszty finansowe 13 603,33 997,25 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 157 016,34 568 331,32 

N. Podatek dochodowy 9,00 0,00 

O. Zysk (strata) netto (M-N) 157 007,34 568 331,32 

   



 
 

 

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska 
Sławkowska 12, 31-014 Kraków, Poland | NIP: 6762469537 
e-mail: fairtrade@fairtrade.org.pl | tel.: +48 603 363 721 
www.fairtrade.org.pl 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (KRS 0000473582). Nie prowadzimy działalności gospodarczej. 

Oświadczamy, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym.  
 

  
Sporządzono: Kraków, dnia 29 lipca 2021    

 (miejscowość)   

   

   
Małgorzata Bywalec   Zbigniew Szalbot - Członek Zarządu  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) 

  Andrzej Żwawa - Prezes Zarządu  

 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki) 
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Fundacja “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska 
ul. Sławkowska 12 
31-014 Kraków 
NIP 6762469537 
KRS 0000473582 

 
 

Informacja dodatkowa: 

 1) informacje o 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; 

0,00 zł 

 
 2) informacje o 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, 

AKTYWA 

– Środki trwałe – wartość początkowa 

Nazwa grupy rodzajowej 
środków trwałych 

Wartość brutto na 
dzień 01.01.2020r. 

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość brutto na 
dzień 31.12.2020r. 

Urządzenia techniczne i maszyny 13.702,90 zł 0,00 zł 0,00 zł 13.702,90 zł 

Razem 13.702,90 zł 0,00 zł 0,00 zł 13.702,90 zł 
- Umorzenie środków trwałych 

Nazwa grupy rodzajowej 
środków trwałych 

Wartość na dzień 
01.01.2020r. 

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 
31.12.2020r. 

Urządzenia techniczne i maszyny 12.472,06 zł 1.230,84 zł 0,00 zł 13.702,90 zł 

Razem 12.472,06 zł 1.230,84 zł 0,00 zł 13.702,90 zł 
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- Wartości niematerialne i prawne 

Nie wystąpiły 

- Należności i inwestycje długoterminowe 

Nie wystąpiły 

- Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Nie wystąpiły 

– Zapasy 

Na zapasy w kwocie 5.222,62 zł składają się towary zakupione jako nagrody w Konkursie „Kalendarz 
adwentowy Fairtrade”, który został rozstrzygnięty w styczniu 2021r. 

- Należności krótkoterminowe w kwocie 3.362,46 zł, to: 

- rozrachunki z dostawcami z tytułu zaliczek na poczet przyszłych usług  - 2.362,46 zł,  
- niedopłata na Fundusz statutowy – 1.000,00 zł. 

- Inwestycje krótkoterminowe 

Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 

Środki pieniężne Na dzień 31.12.2019r. 
(w PLN) 

Na dzień 31.12.2020r. 
(w PLN) 

- na rachunkach bankowych PLN 37.159,37 zł 29.958,45 zł 

- na rachunkach bankowych EUR 792.744,30 zł 1.368.510,08 zł 

Razem 829.903,67 zł 1.398.468,53 zł 
 

PASYWA 

- Fundusz statutowy 

W całości składa się z funduszu założycielskiego Fundacji i wynosi 9.000,00 zł. 

- Pozostałe fundusze 
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Nie wystąpiły 

- Zysk (strata) z lat ubiegłych 

Narastająco zysk uzyskany w poprzednich latach przeznaczony na działania zaplanowane w latach 
następnych, w kwocie 811.172,96 zł, w tym zysk z roku 2019 w kwocie 157.007,34 zł.  
Nadwyżki w ramach funduszu własnego, są uchwałami Komisji Kontroli na wniosek Zarządu przeznaczane 
na koszty działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji w latach następnych.  

- Zysk (strata) netto 

Zysk osiągnięty w roku bilansowym – 568.331,32 zł. 

- Rezerwy na zobowiązania 

Nie wystąpiły 

- Zobowiązania długoterminowe 

Nie wystąpiły 

- Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 18.549,33 zł, to: 

- rozrachunki publicznoprawne zapłacone w styczniu 2021r., w kwocie 16.060,46 zł,  
- rozrachunki z usługodawcami uregulowane w styczniu 2021r., w kwocie 2.210,00 zł,  
- rozrachunki z pracownikami rozliczone w styczniu 2021r., w kwocie 278,87 zł. 

- Rozliczenia międzyokresowe 

Nie wystąpiły 
 

 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; 
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Rodzaj przychodu 

Kwota 
przychodu 
na dzień 

31.12.2019r. 

Struktura 
przychodów 

na dzień 
31.12.2019r. 

Kwota 
przychodu 
na dzień 

31.12.2020r. 

Struktura 
przychodów 

na dzień 
31.12.2020r. 

Przychody z działalności statutowej 1 417 493,53  99,46 %  1 910 137,96 95,33 % 
Darowizny Fairtrade Labelling Organizations 
International e.V. 1 053 122,51  74,29 %  1 743 289,50 91,27 % 
Trade Fair, Live Fair: Raising Awareness and 
Mobilizing the European Public to Advance 
Consumption patterns that Nurture the Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

283 348,66  19,99 %  141 796,10 7,42 % 

V4 Cooperation for moving forward fair trade 9 694,52  0,68 %  23 914,26 1,25 % 
Social & Solidarity Economy as Development 
Approach for Sustainability in EYD 2015 and 
beyond  

68 718,40  4,85 %  0,00 0,00 % 

Inne darowizny pieniężne 546,24  0,04 %  513,00 0,03 % 
Darowizny rzeczowe 1 791,20  0,13 %  147,60 0,01 % 
Przychody z 1% podatku 272,00  0,02 %  477,50 0,02 % 
Przychody z działalności odpłatnej 7 611,88  0,53 %  0,00 0,00 % 
Pozostałe przychody operacyjne 1,59  0,00 %  29 867,39 1,49 % 
Przychody finansowe 27,17  0,00 %  63 790,09 3,18 % 
SUMA PRZYCHODÓW 1 425 134,17  100,00 %  2 003 795,44 100,00 % 
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5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

Rodzaj kosztu  

Kwota 
kosztu na 

dzień 
31.12.2019r. 

Struktura 
kosztów na 

dzień 
31.12.2019r. 

Kwota 
kosztu na 

dzień 
31.12.2020r. 

Struktura 
kosztów na 

dzień 
31.12.2020r. 

Koszty działalności statutowej 1 244 118,19  98,11 %  1 434 417,42 99,93 % 
Działania na rzecz Sprawiedliwego Handlu, w tym 
systemu Fairtrade, sfinansowane ze środków własnych 984 885,36 79,16 %  1 122 660,79 78,27 % 
Darowizna na Fundusz Pomocowy w związku z 
kryzysem covid-19 0,00 0,00 % 111 360,00 7,76 % 

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 %  162 599,08 11,34 % 

V4 Cooperation for moving forward fair trade 25 563,28  2,05 % 7 454,00 0,52 % 
Koszty umorzonych zobowiązań publicznoprawnych 
(ZUS) 0,00 0,00 % 29 866,05 2,08 % 

Koszty pokryte z darowizn pieniężnych  5 000,00  0,40 %  0,00 0,00 % 
Koszty wydania darowizn rzeczowych  1 848,20  0,15 %  0,00 0,00 % 
Koszty poza projektowe 583,67 0,06 % 0,00 0,00 % 
Koszty pokryte 1% podatku 272,00  0,02 %  477,50 0,03 % 
Koszty działalności odpłatnej 7 611,88 0,60 %  0,00 0,00 % 
Pozostałe koszty operacyjne 2 784,43  0,22 %  49,45 0,00 % 
Koszty finansowe 13 603,33  1,07 %  997,25 0,07 % 
KOSZTY OGÓŁEM 1 268 117,83  100,00%  1 435 464,12 100,00 % 

 

 6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Nie wystąpiły 

 
 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 477,50 zł i został wydany 
na nadruki na torby promocyjne. 

 



 
 

 

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska 
Sławkowska 12, 31-014 Kraków, Poland | NIP: 6762469537 
e-mail: fairtrade@fairtrade.org.pl | tel.: +48 603 363 721 
www.fairtrade.org.pl 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (KRS 0000473582). Nie prowadzimy działalności gospodarczej. 

 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 w miesiącach 
III-V 2020r. Łączna kwota umorzonych zobowiązań wyniosła 29 866,05 zł. Koszty i przychody 
z tego tytułu zostały, zgodnie z rekomendacją Komitetu Standardów Rachunkowości 
pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”, uwzględnione w kosztach 
i przychodach bilansowych. 

- Informacje o kursach walut przyjętych do wyceny transakcji w walutach obcych na dzień 
bilansowy 

Średnie kursy walut wg NBP – 
Tabela nr 255/A/NBP/2020 

Z dnia 
2020.12.31 

EUR 4,6148 
 
– Koszty wg rodzaju: 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2019r. Stan na 31.12.2020r. 

Zużycie materiałów i energii 97.915,00 zł 80.829,30 zł 

Usługi obce 386.510,84 zł 363.511,81 zł 

Podatki i opłaty 847,67 zł 40,00 zł 

Amortyzacja 3.078,56 zł 1.230,84 zł 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia 

523.231,22 zł 710.780,80 zł 

Pozostałe koszty 240.146,78 zł 278.024,67 zł 

Razem 1.251.730,07 zł 1.434.417,42 zł 
 
- Informacje o zatrudnieniu: 

Nie zatrudniano żadnych pracowników na umowę o pracę. 
Zatrudniono łącznie 21 pracowników na umowy cywilnoprawne, w tym 14 kobiet. Stawka godzinowa 
pracowników zatrudnionych na długoterminowe umowy zlecenie wahała się w granicach 57,50 zł – 60 zł 
brutto, natomiast stawka godzinowa dla osób okazjonalnie współpracujących wynosiła 45 zł brutto. 
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Dodatkowo zgodnie z uchwałą Rady Fundacji członkowie Komisji Kontroli mieli wypłacane symboliczne 
wynagrodzenie, nie przekraczające 600zł brutto miesięcznie. 

– Różnice między CIT a sprawozdaniem finansowym 

Przychody podatkowe zostały pomniejszone o nieopodatkowane na podstawie Art. 31zx ustawy Covid-
19 dotacje budżetu Państwa z tytułu składek ZUS w kwocie 29.866,05 zł. 

Koszty podatkowe zostały pomniejszone o niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:  
- koszty pokryte dotacją budżetu Państwa z tytułu składek ZUS na podstawie Art. 31zx ustawy Covid-19, 
w kwocie 29.866,05 zł,  
- składki członkowskie dla organizacji, do których należy Fundacja, a do których przynależność nie jest 
obowiązkowa, w kwocie 3.351,01 zł. 

 

 

Sporządzono: Kraków, dnia 29 lipca 2021 roku   (miejscowość, data)  

Małgorzata Bywalec  (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) 

Zbigniew Szalbot – Członek Zarządu 

Andrzej Żwawa - Prezes Zarządu 
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