
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Objaśnienia stosowanych metod aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do 
roku poprzedniego:

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

W roku 2015 Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z tym, że:

1. W 2015 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 2015 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.

II

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

III

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem:

Fundacja uzyskała łącznie przychody w wysokości                                        155.477,71 zł. 
      w tym:
    - przychody statutowe  
      (nadwyżka przychodów nad kosztami w 2014 r.)                                             14.629,49 zł.                             
      
    - darowizny od osób fizycznych                                                                          31.296,36 zł.
    - darowizny od osób prawnych                                                                                 200,00 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.                      58,339,29 zł.  
  - przychody z podatku 1%                                                                                     46.122,52 zł.   
  - przychody z prowadzonej działalności gospodarczej                                           4.872,60 zł.
      - pozostałe przychody operacyjne                                                                            17,45 zł.

     Struktura przychodów wygląda następująco 
            - sprzedaż towarów                                 3,13 %
- otrzymane darowizny i dotacje           96,87 %

IV

Druk: MPiPS



Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o 
strukturze kosztów administracyjnych:

Fundacja poniosła koszty łącznie w kwocie                                                     98.469,76 zł.
      - koszty realizacji celów statutowych                                                               58,339,29 zł.
       * w tym koszty realizacji projektu „Dyskryminacja dzieci  niewierzących
          i nieuczestniczących w lekcjach religii” sfinansowane ze  środków
          Funduszy EOG                                                                                              58.339,29 zł
     - koszty działalności gospodarczej                                                                       2.617,86 zł.

Fundacja poniosła koszty administracyjne łącznie w kwocie  9026,56 zł. w tym:

- usługi księgowe 1685,00 zł.
- wynajem pomieszczeń 2986,01 zł.
- opłaty bankowe 410,63 zł.
- usługi pocztowe 183,60 zł. (pozostałe opłaty pocztowe zostały rozliczane jako pozostały koszt działalności 
statutowej)
- materiały biurowe 1275,82 zł.
- opłaty sądowe, administracyjne 250 zł.
- pozostałe koszty administracyjne 2 235,50 zł.

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Wysokość funduszu bez zmian.

W 2015 r. Fundacja uzyskała wynik : 57.007,95 zł. w tym:

- z prowadzenia działalności statutowej (dochód) 56.115,69 zł.

- z prowadzenia działalności gospodarczej (dochód) 892,26 zł.
VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundatorzy oraz członkowie Zarządu i Rady Fundacji  nie pobierają żadnych wynagrodzeń finansowanych ze 
środków własnych fundacji, nie były udzielone pożyczki osobom wchodzącym w skład Zarządu  i Rady.
Na koniec roku Fundacja  nie zatrudniała pracowników.

Fundacja zatrudniała do końca maja 2015 koordynatora projektu Równość w szkole (umowa o pracę 1/2 etatu 
z wynagrodzenie 1987,74 zł. brutto)

VII

informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz o składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania.

Przychody z podatku 1% zostały w całości wpłacone w formie zaliczki na kampanię     
      reklamową, która została zrealizowana w styczniu 2016 r.
                
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 :                                                                        58.339,29                                     
                                          
b) pozycje zmniejszające przychody to dotacja na realizację projektu „Dyskryminacja
    dzieci  niewierzących  i nieuczestniczących w lekcjach religii”  wysokości   58.339,29

VIII

W 2015 r. była przeprowadzona w Fundacji kontrola wykorzystania środków Funduszy EOG na realizację 
projektu „Dyskryminacja dzieci  niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii”.

IX

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

Nie zarejestrowano jakichkolwiek transakcji, które posiadały cechy wskazujące na to, że  transakcje te wiążą 
się z wprowadzeniem do obrotu finansowego wartości  majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł.

Pozostałe wydarzenia wymagane w informacji dodatkowej nie zostały omówione, ponieważ w Fundacji 
Wolność od Religii nie wystąpiły.

Druk: MPiPS


