Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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
Nie wystąpiły.
2. informacje o kwotach 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
Nie były udzielone pożyczki osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady.
Pozostałe wydarzenia wymagane w informacji dodatkowej nie zostały omówione, ponieważ w Fundacji Wolność od Religii nie wystąpiły.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
W roku 2019 Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z tym, że:

1. W 2019 roku Fundacja nie poniosła nakładów na zakup środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

2. W Fundacji nie występują środki trwałe wytworzone na własne potrzeby.

3. Fundacja nie używa żadnych przedmiotów na podstawie umowy leasingu.

4. Zapasy towarów i materiałów ewidencjonowane są w cenach zakupu.

5. W roku podatkowym 2019 Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych oraz zapasów.

6. Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki .

7. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł.

8. Fundacja posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe.

9. Zobowiązania długoterminowe w Fundacji nie występują.

10. Stan środków pieniężnych obejmuje środki pieniężne w kasie, oraz środki na rachunkach
bankowych. W bilansie wykazano je w wartości nominalnej.
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
Fundacja uzyskała łącznie przychody w wysokości
Druk: NIW-CRSO

231.792,26 zł.

w tym:

- darowizny od osób fizycznych

41.917,63 zł.

- darowizny od osób prawnych

1.800,00 zł.

- przychody z podatku 1%

178.072,50 zł.

- przychody z prowadzonej działalności gospodarczej

6.574,20 zł.

- inne przychody operacyjne

3.427,93 zł.

Struktura przychodów wygląda następująco
- sprzedaż towarów
- przychody statutowe

2,84 %
97,16 %

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Fundacja poniosła koszty łącznie w kwocie 228.490,38 zł.
- koszty działalności gospodarczej

2.115,83 zł.

- koszty działalności statutowej

226,374,55 zł.

W tym koszty:
Sfinansowane z 1% podatku dochodowego:

149 073,77 zł.

Sfinansowane z otrzymanej w 2018 r. dotacji od Fundacji Batorego
- Modyfikacja strony internetowej oraz promocja działań

37 743,96 zł.

Sfinansowane ze środków własnych (otrzymane darowizny, zysk z działalności gospodarczej)

41 672,65 zł

- Kampania społeczna „Nauko, ufam Tobie”

25 734,50 zł.

- Koszty administracyjne (materiały biurowe, czynsze, opłaty, usługi obce)

13 287,59 zł.

- Wynagrodzenia:

2 200,00 zł.

- Narzuty na wynagrodzenia:

450,56 zł.

W 2019 r. Fundacja uzyskała wynik : 3.301,88 zł. w tym:
- z prowadzenia działalności statutowej (strata)
- z prowadzenia działalności gospodarczej (dochód)

-1.156,49 zł.
4.458,37 zł.

Dochód wykazany w rachunku wyników różni się od dochodu wykazanym w zeznaniu podatkowym o wydatki sfinansowane z otrzymanej w
2018 r. dotacji od Fundacji Batorego.
Dochody Fundacji w całości przeznaczane są na cele statutowe związane z upowszechnianiem wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz związane z nauką, oświatą i wychowaniem i korzystają ze zwolnienia z
podatku dochodowego na podstawie art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Nie dotyczy.

Druk: NIW-CRSO

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
Przychody z podatku 1% wyniosły 178.072,50 zł.
Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego:
- Program "Równość w Szkole"(w tym wsparcie prawne)

149 073,77 zł.
49 937,71

zł.
- Program "Świeckie państwo"
- Promocja i informacja 1 %

8 779,30 zł.
10 887,54 zł.

- Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe, hosting, modyfikacja strony www.wolnoscodreligii, opłata z tyt.
domeny
13 707,59 zł.
- Wynagrodzenia (prezeska zarządu, grafik, fundraiserka, wsparcie administracyjne)

52 050,00 zł.

- Narzuty na wynagrodzenia

9 326,93 zł.

- Zużycie materiałów (laptop, materiały biurowe)

4 384,70 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2020-03-09
Data zatwierdzenia: 2020-06-15
Renata Wiśniewska

Dorota Wójcik
Tomasz Kalbarczyk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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