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Fundacja ZUPA została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000747100     

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2020r. – 31 grudnia 2020r.     

Księgi rachunkowe Fundacji  prowadzone są przez biuro rachunkowe  Biuro księgowe Iwona 
Janawa z siedzibą w Krakowie ul. Podole 10 przy pomocy programu komputerowego      

Sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.)     

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:     
1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji 
wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po 
aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe.
Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości 
powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,01 zł - 10.000,00 zł traktowane 
są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do 
użytkowania.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1500,00 zł księguje w koszty zużycia 
materiałów.    
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.    
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena 
obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady 
istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia 
bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.    
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.    
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w 
wartości nominalnej.    

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.     
Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.     
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu 
finansowym.      
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.     
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla 
kontynuowania działalności przez organizację.     



.

Ewidencja przychodów i kosztów prowadzona jest w podziale na działalność statutową
nieodpłatną, odpłatną i działalność gospodarczą. Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach
zespołu "5". Wynik finansowy ustalony jest w wariancie porównawczym.
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Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień
31.12.2020 roku są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jednostka sporządza
sprawozdanie zgodnie z wzorem przewidzianym dla fundacji i stowarzyszeń wg załącznika 6
do ustawy o rachunkowości.



.



.



.

FUNDACJA ZUPA

31.12.2020

28 055,30

28 055,30

599 632,33
10 844,80

4 700,00
583 207,45

880,08

623 063,01
1 500,00

344 361,12
277 201,89

4 624,62

4 624,62
0,00

627 687,63

0,00

0,00

353 637,32
0,00

59 232,74
294 404,58

0,00

339 019,64
0,00

88 296,06
250 723,58

14 617,68

14 617,68
0,00

353 637,32

627 687,63 353 637,32

2020 2019

zł
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FUNDACJA ZUPA

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

931 686,07

931 686,07

607 672,09

607 672,09

324 013,98

0,00

61 574,38
262 439,60

14 807,23

43,94

277 202,89
1,00

277 201,89

2019

413 079,16

413 079,16

162 355,58

162 355,58

250 723,58

0,00

0,00
250 723,58

0,00

0,00

250 723,58
0,00

250 723,58
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa 2020



Fundacja ZUPA

ul. Celna 5
30-507 Kraków

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020

1.

2.

3.

a) Środki trwałe

1 grunty 0,00

2. budynki i budowle 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny

4. środki transportu 0,00

5. inne środki trwałe 0,00

Razem: 0,00 0,00

b) Umorzenie środków trwałych

1. budynki i budowle 0,00

2. urządzenia techniczne i maszyny 0,00

3. środki transportu 0,00

Razem: 0,00 0,00

c) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne 0,00

0,00

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania 
dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Fundacja nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a 
także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych 
aktywów finansowych

Wyszczególnienie według pozycji 
bilansowych

Wartość początkowa 
na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia z tytułu 
inwestycji, 

aktualizacji i inne

Zmniejszenia 
wartości początkowej

Stan na koniec roku 
obrotowego

80 339,71 80 339,71

80 339,71 80 339,71

     Wyszczególnienie według            
pozycji bilansowych
(środków trwałych)

Dotychczasowe  
umorzenie na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenia umorzeń 
środków trwałych

Zmniejszenia 
umorzeń środków 

trwałych

Stan na koniec roku 
obrotowego

52 284,41 52 284,41

52 284,41 52 284,41

Wyszczególnienie według      pozycji 
bilansowych

Wartość początkowa 
na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia z tytułu 
nowych inwestycji i 

inne

Zmniejszenia 
wartości 

niematerialnych i 
prawnych

Stan na koniec roku 
obrotowego

Zaliczki na wartości                         
niematerialne i prawne



d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne 0,00

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

e) Aktywa finansowe

1. Udziały i akcje

2. Papiery wartościowe

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań

Zobowiązania płatne:

do 1 roku powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe (razem)

1. z tytułu dostaw i usług

3. z tytułu wynagrodzeń

4. inne

Razem zobowiązania 0,00 0,00 0,00

5. Podział należności  według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności
Zobowiązania płatne:

do 1 roku powyżej 5 lat

Należności długoterminowe (razem)

1. z tytułu dostaw i usług

3. z tytułu wynagrodzeń

4. inne

Razem należności 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie według       pozycji 
bilansowych

Dotychczasowe  
umorzenie na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenia 
umorzeń:

Zmniejszenia 
umorzeń 

Stan na koniec roku 
obrotowego

Wyszczególnienie według pozycji 
bilansowych

Wartość na początek 
roku

Zwiększenia w ciągu 
roku

Zmniejszenia w ciągu 
roku

Stan na koniec roku 
obrotowego

 powyżej 1 roku      do 
3 lat

powyżej 3 roku     do 
5 lat

Zobowiązania krótkoterminowe,              
                      w tym: 4 623,62

1 717,08

2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 2 906,54

4 623,62

 powyżej 1 roku       
do 3 lat

powyżej 3 roku       do 
5 lat

Należności krótkoterminowe,                   
   w tym: 4 700,00

4 700,00

2. z tytułu podatków i ubezp. społ.

4 700,00



6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy PLN

1. Stan na początku roku  -      

2. Zwiększenia

     z tego z tytułu:

     1) fundusz założycielski

2. Zmniejszenia  -      

     z tego z tytułu:

     1)

3. Stan na koniec roku (1+2-3)

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie
Stan wartości na :

początek roku koniec roku

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:  -       880,08      

     z tego z tytułu:

     1) polisa samochodu osobowego  -       880,08      

     2)  -       -      

     3)  -       -      

     z tego z tytułu:

     1)

 -       -      

     z tego z tytułu:

1)...  -       -      

4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

     z tego z tytułu:

8. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu PLN

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:

     a) dotacje, w tym:

             Projekt FIO

          -pozostała pomoc kryzysowa 0,00

          - dotacje zagraniczne 0,00

     b) darowizny 

     c) 1% podatku 0,00

     d) zasiłki celowe 0,00

     e) przychody ze zbiórek publicznych 960,00

 1 500,00      

 1 500,00      

 1 500,00      

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:

931 686,07

4 999,81

4 999,81

925 726,26



     g) inne przychody statutowe 0,00

0,00

     i) inne 0,00

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00

4. Pozostałe przychody

5. Przychody finansowe 0,00

Razem przychody (1+2+3+4+5)

9. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu PLN

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:

     a) Zużycie materiałów i energii

     b) Usługi obce

     c) Podatki i opłaty

     d) Wynagrodzenia

     e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

     g) Pozostałe 0,00

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: 0,00

     a) Zużycie materiałów i energii 0,00

     b) Usługi obce

     c) Podatki i opłaty 0,00

     d) Wynagrodzenia

     e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

0,00

     g) Pozostałe 0,00

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

4. Koszty działalności gospodarczej 0,00

5. Koszty ogólnego zarządu

     a) Zużycie materiałów i energii

     b) Usługi obce

     c) Podatki i opłaty

     d) Wynagrodzenia

     e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

     g) Pozostałe 0,00

6. Pozostałe koszty 0,00

     h) składki członkowskie

14 807,23

946 493,30

607 672,09

425 186,01

100 185,21

9 538,61

42 286,00

6 428,86

     f) Amortyzacja 24 047,40

     f) Amortyzacja 

61 574,38

10 094,60

24 465,45

4 714,39

18 056,88

4 243,06

     f) Amortyzacja 



7. Koszty finansowe 43,94

Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7) 669 290,41



Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk 

10. Wyszczególnienie

 1,00       1,00      

2. Pracownicy pozostali  -       -      

3. Razem zatrudnienie (1+2)  1,00       1,00      

11. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym 

Wyszczególnienie PLN

1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:

     a) Wynagrodzenia zasadnicze

     b) Nagrody  -      

     c) Premie  -      

     d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)  -      

 -      

     a) Wynagrodzenia zasadnicze  -      

     b) Nagrody  -      

     c) Premie  -      

     d) Inne świadczenia  -      

3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło

4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)

12. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie dotyczy

13. Informacja o posiadanych obligacjach  nie dotyczy

14. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego  nie dotyczy

Przeciętna liczba 
zatrudnionych w 

roku obrotowym wg 
etatu

Liczba zatrudnionych 
na koniec roku 

obrotowego

1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności 
statutowej

 56 000,00      

 56 000,00      

2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji za 
pełnione funkcje 

 4 342,88      

 60 342,88      



15. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych 

Wyszczególnienie Cena zakupu Przeznaczenie

Nabyte nieruchomości 0

Nabyte środki trwałe 0,00

16. Błędy z lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz  zmiany polityki rachunkowości

Zmienione kwoty zostały wykazane w bilansie  jako zysk stratę z lat ubiegłych. 

17. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

Przychody bilansowe:

 - zł 
 + wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń  - zł 

Przychody podatkowe:

Koszty bilansowe:

 - zł 

- koszty administracyjne  - zł 

- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi  - zł 

- koszty lat ubiegłych  - zł 

- wpłaty PFRON  - zł 

- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone  - zł 

- niezapłacone składki do ZUS  - zł 

 - zł 

+ zapłacone składki ZUS w 2020 roku dot. 2019, roku  - zł 

1. Informacja o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku  obrotowym na 
kapitał ( fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

W wyniku dokonanej analizy rachunku zysków i strat oraz bilansu za lata 2018 i2019 stwierdzono, że: 1) przychody w 2018 roku 
zostały zawyżone o kwotę 1 867,79 zł 2) przychody w 2019 rok zostały zawyżone o 15 267,47 zł , natomiast zawyżenie kosztów 
wynosiło 59 423,80 zł 3) ostatecznie w tych latach przychody zawyżono łącznie o 17 135,26 zł, i koszty o 59 423,80 zł. Reasumując 
jednostka uznała , że są to błędy istotne i ujęła w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok jako zysk/strate z lat ubiegłych w 
wysokości 42 288,54 zł. Ponadto wyprostowanie sald bilansowych z dostawcami i odbiorcami za lata ubiegłe  jednostka uznała 
również za błąd istotny i ujęła w sprawozdaniu finansowym w 2020 roku jako zysk stratę z lat ubiegłych w wysokości 36 947,06 zł

2. Informacje liczbowe, wraz  z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający  ze sprawozdaniem za rok obrotowy

 946 493,30 zł 
- wartość przychodu rozliczany międzyokresowo ujęty księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w 
okresach poprzednich(+/-)

 946 493,30 zł 

 669 290,41 zł 

- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu 
osiągnięcia przychodu) 

- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynalezność nie jest 
obowiązkowa

+ wynagrodzenia zapłacone w 2020 a dotyczace roku 2019



- odsetki budżetowe, upomnienia -11,60 zł 

- inne

Koszty uzyskania przychodu:

Dochód podatkowy:

Dochód wolny wykazany w Cit-8O:

11,60 zł

18.
19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego jednostka deklaruje  kontynuację działalności.

Kraków,18.03.2021 rok
Miejscowość i  data

Prezes Zarządu
Sporządził Zatwierdził

 669 278,81 zł 

 277 214,49 zł 

277 202,89 zł

Podstawa opodatkowania ( dochód 
minus dochód wolny od podatku)

Wydatkowanie 1%  -  w okresie sprawozdawczym/Fundacja wydatkowała ze środków pochodzących z 1% podatku kwotę …
0,00………….. zł na następujące cele: …………brak………..

W imieniu zarządu Fundacji ZUPA  oceniam pozytywnie zdolność jednostki do kontynuowania jej działalności w roku 2021 r. 
Sytuacja epidemii koronawirusa pokazała, jak szczególnie ważne i potrzebne w tym okresie jest wsparcie osób w kryzysie 
bezdomności prowadzone przez Fundację ZUPA. Obostrzenia związane z epidemią pokazały, jak wiele jest braków w systemie 
pomocy osobom w kryzysie bezdomności i jak bardzo wsparcie doraźne organizacji pozarządowych w tym obszarze jest kluczowe. 
W działalności Fundacji w ciągu ubiegłego roku rozwinął się mocniej obszar wsparcia w postaci streetworkingowych wyjazdów do 
osób doświadczających bezdomności ulicznej w niemieszkalne miejsca Krakowa.  Aktualnie odwiedzamy dwa razy w tygodniu 
blisko 150 osób doświadczających bezdomności. Końcem ubiegłego roku uruchomiliśmy pilotażowy projekt Zakupowego 
Mieszkania, w którym na okres roku zamieszkało 2 Panów z doświadczeniem bezdomności. Zostali oni objęci wsparciem 
Asystentki oraz Instruktora aktywizacji społecznej i zawodowej realizowanej we współpracy z Żywą Pracownią. Rozwijana baza 
darczyńców, jak również współpraca z firmami pozwalają nam planować dalsze działania organizacji. ZE względu na powyższe 
deklaruję kontynuację działalności Fundacji Zupa w roku 2021.

Iwona Janawa
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