
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 dotyczy.

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 dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W roku 2020 Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości.
1. W 2020 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 2020 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. Zobowiązania krótkoterminowe-obejmują stan zadłużenia jednostki ze wszystkich 
tytułów wymagających zapłaty najpóźniej do końca roku następującego po dniu 
bilansowym. Fundacja płaci terminowo swoje zobowiązania z tytułu podatków, 
ubezpieczeń i innych świadczeń, do których na zastosowanie Ordynacja 
Podatkowa. 
Zobowiązania wobec kontrahentów ujęte są w kwocie wymagającej zapłaty.
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 223.971,78 zł. 
w tym:
- darowizny od osób fizycznych 57.857,59 zł.
- darowizny od osób prawnych 116,49 zł.
- przychody z podatku 1% 158.577,11 zł. 
- przychody z prowadzonej działalności gospodarczej 7.420,19 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 0,40 zł. 
Struktura przychodów wygląda następująco 
- sprzedaż towarów 3,31 %
- przychody statutowe 96,69 %

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Fundacja poniosła koszty łącznie w kwocie 166.847,19 zł.
- koszty działalności gospodarczej 5.769,02 zł. 
- koszty administracyjne 3.768,49 zł. 
- koszty działalności statutowej 157.309,68 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.
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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%: 158.577,11 zł.

 

Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego: 156.188,73 zł.

- Projekt "Równość w Szkole"(w tym wsparcie prawne) 39.759,48 zł.

wsparcie prawne 5965,50
domena 180,74
wynagrodzenia koordynatora projektu oraz osoby
udzielającej porad telefonicznych 25030,00

narzuty na wynagrodzenia 835,59
zeszyty do etyki 2927,40
dystrybucja niedpłatnych materiałów, koszty wysyłki 749,90
interwencje i poradnictwo (m.in. odpłatny dostęp do
portalu oświatowego) 319,56

upowszechnianie działań projektowych na Facebooku 3726,31
pozostałe koszty 24,48

- Program "Świeckie państwo" 10.633,35 zł.

w tym wynagrodzenie dla prawników wspierających osoby dyskryminowane na tle światopoglądowym

- Program „Nauko, ufam Tobie” 6.380,01 zł

- Konferencje i wydarzenia - współorganizacja Strefy Wolności od Religii podczas Dni Ateizmu 6.273,00 zł.

- Promocja i informacja 1 % 18 720,63 zł.

INFORMACJA I PROMOCJA 1% 18720,63
reklama 1% na nośnikach LED 14925,20
wysyłka podziękowań do darczyńców 1% 3795,43

- Usługi obce tj. księgowe, telefoniczne, pocztowe, bankowe, reklamowe informatyczne itp. 13.797,89 zł.

- Wynagrodzenia 47.750,00 zł.
- Narzuty na wynagrodzenia 9.027,95 zł.
- Zużycie materiałów 3.032,42 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.
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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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