
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII
20-023 LUBLIN
CHOPINA 41 2
0000403073

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
(47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014 - 31.12.2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) 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
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) 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

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zasady rachunkowości określone Ustawą z dnia 
29.09.1994r. (Dz. U. Nr 121/94 poz. 591) z późniejszymi zmianami.

W roku 2014 Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z tym, że:

1. W 2014 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 2014 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.  
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Sporządzono dnia:2015-06-28

10. Stan środków pieniężnych obejmuje środki  pieniężne w kasie, oraz  środki na rachunkach  
      bankowych. W bilansie wykazano je w wartości nominalnej.
11. Fundacja uzyskała łącznie przychody w wysokości                                         73.846,60 zł. 
      w tym:
    - przychody statutowe  
      (nadwyżka przychodów nad kosztami w 2013 r.)                                               3.626,16 zł.                             
      
    - darowizny od osób fizycznych                                                                          25.498,56 zł.
    -  dotacja na realizację projektu „Dyskryminacja dzieci  niewierzących
       i nieuczestniczących w lekcjach religii” realizowanego w okresie 
       od 01.09.2014 r. do 31.05.2015 r. w ramach programu „Obywatele 
       dla demokracji”, finansowanego ze środków Funduszy EOG.                      37.205,71 zł.  
      - przychody z prowadzonej działalności gospodarczej                                       7.516,15 zł.
      - pozostałe przychody operacyjne                                                                              0,02 zł.
     Struktura przychodów wygląda następująco 
            - sprzedaż towarów                                  10,18 %
- otrzymane darowizny i dotacje              89,82 % 
    
12. Fundacja poniosła koszty łącznie w kwocie                                                     59.217,11 zł.
      - koszty realizacji celów statutowych53.253,42 zł.
       *w tym koszty realizacji projektu „Dyskryminacja dzieci  niewierzących
          i nieuczestniczących w lekcjach religii” sfinansowane ze  środków
          Funduszy EOG                                                                                              37.205,71 zł
     - koszty działalności gospodarczej                                                                      5.963,69 zł.
                                                                                                            
13. W 2014 r. Fundacja uzyskała wynik  :                               14.629,49 zł. w tym:
     - z prowadzenia działalności statutowej (dochód)              13.077,03 zł.
     - z prowadzenia działalności gospodarczej (dochód)           1.552,46 zł. 
      Dochody Fundacji w całości przeznaczane są na cele statutowe związane z nauką,    
      oświatą i wychowaniem, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na 
      podstawie  art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych.

14.  Rozliczenia międzyokresowe przychodów to otrzymane środki  na realizację projektu
      „Dyskryminacja dzieci  niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” do wykorzystania 
       w okresie  od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r.
                
15.   Rozliczenie pozycji różniących rachunek wyników od zeznania rocznego CIT-8            
      a) pozycje zmniejszające koszty to koszty realizacji projektu „Dyskryminacja dzieci   
          niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” sfinansowane ze  środków
    Funduszy EOG  w wysokości :                                                                        37.205,71                                     
                                          
b) pozycje zmniejszające przychody to dotacja na realizację projektu „Dyskryminacja
    dzieci  niewierzących  i nieuczestniczących w lekcjach religii”  wysokości  37.205,71  

cd w Dodatkowe informacje
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