
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

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

11. Fundacja uzyskała łącznie przychody w wysokości 303.505,22 zł.

      w tym:

                               

    - darowizny od osób fizycznych                                                                          42.737,22 zł.

    - darowizny od osób prawnych                                                                              1.700,00 zł.

    - przychody z podatku 1%                                                                                 134.994,50 zł.  

    - przychody z prowadzonej działalności gospodarczej                                         4.073,50 zł.

    - dotacje                                                                                                             120,000,00 zł.

    Struktura przychodów wygląda następująco

            - sprzedaż towarów                              1,34 %

            - przychody statutowe                        98,66 %

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

12. Fundacja poniosła koszty łącznie w kwocie 300.232,25 zł.

        - koszty działalności gospodarczej                                             3.625,45 zł.          

       - koszty działalności statutowej                                                         296,606,80 zł.              

          W tym koszty:

12.1 sfinansowane z 1% podatku dochodowego:                                                  181 492,64 zł.

     - Billboardowa kampania społeczna "Polska państwem wyznaniowym"          49 722, 80 zł.

     - Kampania społeczna "Równość w Szkole"(w tym wsparcie prawne)              53 989,16
zł.                                                                                                                                                               

     - Kampania społeczna "Świeckie państwo"                                                        20 560,10 zł.

        Druk: NIW-CRSO



     - Promocja i informacja 1 %                                                                                 5 148,29 zł.

    -  Koszty administracyjne                                                                                    52 072,29 zł.

    - Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe                                9 769,39 zł.

    - Wynagrodzenia                                                                                                  32 300,00 zł.

    - Narzuty na wynagrodzenia                                                                                  6 624,31 zł.

    - Zużycie materiałów                                                                                             1 280,59 zł.

   - Oprogramowanie komputerowe                                                                           2 098,00 zł.

12.2 sfinansowane z otrzymanej dotacji od Fundacji Batorego                              82 256,04 zł.

    - Identyfikacja wizualna                                                                                        7 503,50 zł.

    - Komunikacja z mediami                                                                                   22 741,42 zł.

    - Współpraca z agencjami                                                                                   22 140,00 zł.

    - Fundraising - wynagrodzenia                                                                            24 000,00 zł.

    - Narzuty na wynagrodzenia                                                                                 2 457,60 zł.             

12.3 sfinansowane ze środków własnych (otrzymane darowizny, zysk z działalności gospodarczej.                  
                                                                                              34 444,29 zł   

    - Billboardowa kampania społeczna "Polska państwem wyznaniowym"            20 000,00 zł.

   - Koszty administracyjne (materiały biurowe, czynsze, opłaty, usługi obce)       12 395,65 zł.

    - Wynagrodzenia:                                                                                                   1 700,00 zł.

    - Narzuty na wynagrodzenia:                                                                                    348,64 zł.      
                                                                                                                      

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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

Fundacja uzyskała łącznie przychody z 1% w wysokości                            134.994,50 zł

Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego:                                                  181 492,64 zł.

     - Billboardowa kampania społeczna "Polska państwem wyznaniowym"          49 722, 80 zł.

     - Kampania społeczna "Równość w Szkole"(w tym wsparcie prawne)              53 989,16
zł.                                                                                                                                                               

     - Kampania społeczna "Świeckie państwo"                                                        20 560,10 zł.

     - Promocja i informacja 1 %                                                                                 5 148,29 zł.

    -  Koszty administracyjne                                                                                    52 072,29 zł.

    - Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe                                9 769,39 zł.

    - Wynagrodzenia                                                                                                  32 300,00 zł.

    - Narzuty na wynagrodzenia                                                                                  6 624,31 zł.

    - Zużycie materiałów                                                                                             1 280,59 zł.

        Druk: NIW-CRSO



   - Oprogramowanie komputerowe                                                                           2 098,00 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

W 2018 r. Fundacja uzyskała wynik  :                              3.272,97 zł. w tym:

     - z prowadzenia działalności statutowej (dochód)             2.824,92 zł.

     - z prowadzenia działalności gospodarczej (dochód)            448,05 zł.

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.    

14. Na koniec roku Fundacja zatrudniała 1 pracownika w wymiarze 1/2 etatu (prezeskę zarządu), 1 pracownika  w wymiarze 1/8 etatu
(grafik) oraz 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia.

15. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji z tytułu pełnionych funkcji, nie pobierają żadnych

      wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych fundacji, nie były udzielone pożyczki 

      osobom wchodzącym w skład Zarządu  i Rady.

17. W 2018 r.

      -    w terminie 18.12.2017 – 31.01.2018 na podstawie upoważnienia 47/2018 wydanego z upoważnienia Wojewody Lubelskiego przez
Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, została przeprowadzona, zlecona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
kontrola, której celem było ustalenie stanu faktycznego, rzetelne jego udokumentowanie oraz dokonanie oceny kontrolowanej działalności ze
szczególnym uwzględnieniem sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

      -     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.

18. Pozostałe wydarzenia wymagane w informacji dodatkowej nie zostały omówione,

      ponieważ w Fundacji Wolność od Religii nie wystąpiły.

 

                    

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-10

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

        Druk: NIW-CRSO
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