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Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ORDYNACKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-364 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 502070701

Nr faksu E-mail info@fundacjadlawolnosci.org Strona www www.fundacjadlawolnosci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-12-23

2009-04-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14002141000000 6. Numer KRS 0000224819

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Jarymowicz Prezes Zarządu TAK

Magdalena Zaborowska 
Gumieniak

Członkini Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Antoni Adamowicz Przewodniczący Rady TAK

Dora Montagna Członkini Rady TAK

Julian Kutyła Członek Rady TAK

"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) Dążenie do rozwoju społeczeństwa opartego na kryterium równości, 
zwalczanie wykluczenia społecznego, dotyczącego w szczególności takich 
grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne, seksualne oraz innych 
grup narażonych na dyskryminację.
b) Popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej 
poprzez organizację i wspieranie inicjatyw poszerzających wiedzę i 
propagujących przestrzeganie praw człowieka oraz innych praw i 
obowiązków obywateli; wspieranie i organizowanie aktywności dążących 
do popularyzacji mechanizmów i wiedzy na temat instytucji 
demokratycznych.
c) Popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, 
wolności dostępu do informacji oraz wolności dostępu do kształcenia.
d) Popularyzowanie integracji europejskiej, jako najlepszego sposobu 
współistnienia krajów i społeczeństw europejskich oraz dążenie do 
dalszego postępowania tego procesu oraz włączania do niego kolejnych 
krajów.
e) Popularyzowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami 
globalnymi oraz dążenie do lepszej współpracy międzynarodowej na rzecz 
rozwiązywania problemów globalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

a) Organizacja i wsparcie kampanii informacyjnych oraz manifestacji 
publicznych, a także wypowiadanie się w sprawach publicznych.
b) Organizacja i wsparcie debat, seminariów, warsztatów, konferencji, 
zjazdów, badań, laboratoriów, wystaw, zawodów sportowych oraz innych 
podobnych inicjatyw.
c) Publikowanie i dystrybucja gier, książek, broszur, ulotek i innych 
materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, drukowanych i 
elektronicznych.
d) Organizacja i promocja wolontariatu.
e) Przyznawanie nagród i wyróżnień.
f) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami 
samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu oraz innymi instytucjami i osobami 
zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.
g) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku oraz wspieranie rozwoju 
osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych.
h) Ochrona kultury materialnej i kultywowanie rękodzieła.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

600

10

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1. Etnoliga - kompleksowy program integracji międzyśrodowiskowej poprzez sport realizowany od 2010 r.  Długoterminowe 
cele programu to zwiększenie roli piłki nożnej w kształtowaniu postaw prospołecznych, promocja aktywnego stylu życia i 
poprawa dostępu do sportu dla osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na pochodzenie, kolor skóry, religię, płeć czy 
orientację seksualną. Osią programu jest amatorska, koedukacyjna liga piłki nożnej według autorskiej metodologii. W 2020 r. 
odbyły się dwie edycje programu pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy i Rzecznika Praw Obywatelskich, a także 
charytatywny turniej "Copa Colombia" i odpłatny turniej "Zimowy Puchar Etnoligi" (łącznie 155 godzin zajęć dla co najmniej 450
 osób). Ponadto zorganizowano pilotażowe działania integracyjno-sportowe dla kobiet z ośrodka dla cudzoziemców "Podkowa 
Leśna-Dębak", które będą kontynuowane po zakończeniu pandemii Covid-19. Etnoliga otrzymała prestiżowe wyróżnienie UEFA 
Grassroots Award dla najlepszego projektu w sporcie amatorskim w Europie. Ponadto, wspólnie z partnerami z Unii 
Europejskiej kontynuowaliśmy realizację dwuipółletniego projektu "Football Including Refugees" (internetowe narzędzia dla 
klubów pracujących z migrantami) oraz rozpoczęliśmy projekt "Youth Anti Radicalisation through Sport in Europe” (szkolenia i 
zajęcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem oraz ich wychowawców); oba projekty finansowane ze środków programu 
Erasmus+ Unii Europejskiej.

2. Przystanek "Świetlica" dla dzieci uchodźców - kompleksowy program edukacyjno-wychowawczy dla osób ubiegających się o 
ochronę międzynarodową w Polsce, mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców "Targówek". W 2020 r. odbyło się ponad 1050 
godzin zajęć świetlicowych (głównie online, w trybie indywidualnym), w których uczestniczyło 58 dzieci. Działania 
wychowawców wspierał asystent kulturowy (indywidualne zajęcia online - 167 godz.). W ramach indywidualnej pracy z 
rodzinami odbyło się 189 godzin konsultacji, w których uczestniczyło 45 osób (tematy: wsparcie w poszukiwaniu pracy, pomoc 
w zapisach do przedszkola, szkoły i na zajęcia dodatkowe, szukanie mieszkania po opuszczeniu ośrodka, diagnozowanie i 
wyrównywanie braków szkolnych dzieci, omawianie sytuacji kwarantanny w ośrodku i innych problemów związanych z 
pandemią Covid-19). Ponadto odbyło się 9 wycieczek, 1 dzień integracyjny oraz 1 szkolenie z zakresu zdrowia i higieny. W 
sierpniu i wrześniu dzieci i młodzież uchodźcza dwa razy w tygodniu uczestniczyły w zajęciach wielokulturowych z polskimi 
rówieśnikami, a kobiety w warsztatach hand-made - w ramach projektu  "Letnia Akademia Międzykulturowa" (program 
"Otwarty Uniwersytet Jazdów"). Odbyło się też wiele pojedynczych akcji i warsztatów organizowanych we współpracy m.in. ze 
świetlicami ARKA oraz Mały Książę, firmami Discovery oraz NAP, grupami Chlebem i Solą oraz Dom Otwarty, Fundacją Polskie 
Forum Migracyjne, Fundacją Citi Handlowy czy Zespołem Szkół "Bednarska". Dodatkowo zrealizowano też m.in. zbiórkę 
komputerów, zbiórkę na portalu Facebook i charytatywny kiermasz online. Opracowano też nowe narzędzia do diagnozy 
potrzeb środowiska uchodźców.

3. Przeprowadzono 8 warsztatów dla czterech klas w warszawskich szkołach podstawowych (61 uczniów), których głównym 
celem wsparcie integracji dzieci polskich i cudzoziemskich, w szczególności poprawa znajomości kultur cudzoziemców 
mieszkających w Polsce oraz wzmocnienie postaw otwartości i szacunku. Ponadto przygotowano cztery autorskie scenariusze 
takich zajęć. Program będzie kontynuowany w 2021 r.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

Organizacja integracyjnych turniejów 
sportowych pod nazwą „Etnoliga Cup” (w 
roku 2020 w warszawskiej dzielnicy Praga 
Północ) i towarzyszących im wydarzeń o 
charakterze kulturalnym dla dorosłych 
Polaków i cudzoziemców z kilkudziesięciu 
krajów. Podczas gry i spotkań różne 
środowiska mają okazję wspólnie i w 
aktywny sposób uczyć się fair play, 
otwartości oraz tolerancji, a także 
wymieniać różnymi umiejętnościami i 
nawiązywać znajomości. Zajęcia są 
organizowane zgodnie z autorską 
metodologią „Etnoligi”.

94,99,Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

Etnoliga - organizacja zajęć sportowo-
integracyjnych dla dorosłych Polaków i 
cudzoziemców z kilkudziesięciu krajów. 
Przystanek „Świetlica” dla dzieci uchodźców - 
organizacja zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
ubiegających się o status uchodźcy, a także 
prowadzenie konsultacji i udzielanie 
różnorodnego wsparcia rodzinom 
przebywającym w ośrodku dla cudzoziemców 
„Targówek”. Analizy, wkład ekspercki i wymiana 
doświadczeń z partnerami z innych krajów 
europejskich oraz opracowanie materiałów 
online do pracy z migrantami i uchodźcami dla 
menadżerów klubów sportowych – w ramach 
międzynarodowych projektów Erasmus+ Unii 
Europejskiej. Warsztaty wspierające edukację i 
integrację uczniów w klasach 
międzykulturowych w szkołach podstawowych.

94,99,Z 10 080,70 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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10 080,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 187 080,92 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 275 899,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 260 467,76 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 214,96 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 19,54 zł

e) pozostałe przychody 14 196,84 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 63 381,10 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

46 571,03 zł

118 340,32 zł

22 169,57 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 15 356,38 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 080,70 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 277 989,72 zł 10 080,70 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

276 747,75 zł 10 080,70 zł

1 214,96 zł 0,00 zł

0,00 zł

27,00 zł

0,00 zł

0,01 zł 0,00 zł

1 Program Etnoliga oraz inne działania związane z integracją uchodźców poprzez sport, w 
szczególności: organizację ligi, działania pilotażowe w ośrodku "Podkowa Leśna-Dębak", a także 
prace analityczne i tworzenie narzędzi on-line dla klubów sportowych.

10 080,70 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

23 720,03 zł

39 661,07 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -16 279,99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

2 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,75 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

313 047,68 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  7



8 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

45 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

45 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 174 414,03 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

174 414,03 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 877,78 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 254,13 zł

3 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

61 733,66 zł

61 733,66 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 112 680,37 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 174 414,03 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

4 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Etnoliga - Otwarte boiska Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej oraz integracji 
cudzoziemców

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 15 021,00 zł

2 Wielokulturowa prawa 
strona Wisły

Wspieranie edukacji dzieci 
cudzoziemskich

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 7 148,57 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 224,04 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Pierwsze kroki w Polsce. 
Wsparcie prawne, 
psychologiczne i 
integracyjne dla dzieci i 
dorosłych poszukujących 
ochrony w Polsce

Wspieranie edukacji i integracji 
osób ubiegających się w Polsce 
o ochronę międzynarodową

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji (Fundusz Azylu, 
Migracji i Integracji)

118 340,32 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Jarymowicz
Magdalena Zaborowska Gumieniak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i 
Rekreacji

1
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI" UL. ORDYNACKA 9 00-364 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 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 przez Fundację przez co najmniej 12 kolejnych
miesięcy i dłużej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351,
z późniejszymi zmianami), przy czym:

Środki trwałe wykazywane są według cen nabycia. Amortyzacja ujęta w kosztach zgodnie z planem amortyzacji, naliczana jest metodą liniową
poczynając od miesiąca, w którym przyjęto środki trwałe do eksploatacji. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 PLN
zaliczane są do kosztów w momencie przyjęcia do użytkowania.

Należności i zobowiązania krajowe wykazane są w kwocie nominalnej.

Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej wyceniane były w ciągu roku obrotowego po średnim kursie NBP ogłoszonym w
ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia operacji. Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej oraz środki
pieniężne w walucie obcej na dzień bilansowy nie występują.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Fundacji
ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz według miejsca powstawania kosztów. Fundacja sporządza rachunek
zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania przychodu
lub poniesienia kosztu albo dokonania płatności. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja
uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat stanowi obciążenie z tytułu bieżącego podatku za okres sprawozdawczy.
Fundacja nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych ani zestawienia zmian w kapitale.
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Data sporządzenia: 2021-09-09

Data zatwierdzenia:

Jolanta Skrzypczak Krzysztof Jarymowicz 
Magdalena Zaborowska-Gumieniak

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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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-09-09

Jolanta Skrzypczak

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

Krzysztof Jarymowicz   
Magdalena Zaborowska-Gumieniak

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI"
00-364 WARSZAWA
UL. ORDYNACKA 9 
0000224819

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 4 384,20 6 573,45

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 546,40 386,60

III. Należności długoterminowe 2 837,80 6 186,85

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 65 851,70 85 052,22

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 40 421,06 84 694,56

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 430,64 357,66

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 70 235,90 91 625,67

PASYWA

A. Fundusz własny 61 294,21 59 201,59

I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 527,03 60 294,21

IV. Zysk (strata) netto 76 821,24 -2 092,62

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 941,69 32 424,08

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 350,51 4 045,96

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 591,18 28 378,12

PASYWA razem 70 235,90 91 625,67

Data zatwierdzenia: 
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-09-09

Jolanta Skrzypczak

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

Krzysztof Jarymowicz   
Magdalena Zaborowska-Gumieniak

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI"
00-364 WARSZAWA
UL. ORDYNACKA 9 
0000224819

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 369 795,91 261 682,72

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 366 012,93 260 467,76

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 3 782,98 1 214,96

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 292 978,34 277 962,71

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 289 195,36 276 747,75

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 3 782,98 1 214,96

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 76 817,57 -16 279,99

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 76 817,57 -16 279,99

I. Pozostałe przychody operacyjne 63,83 14 196,84

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,01

K. Przychody finansowe 0,00 19,54

L. Koszty finansowe 60,16 27,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 76 821,24 -2 090,62

N. Podatek dochodowy 0,00 2,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 76 821,24 -2 092,62

Data zatwierdzenia: 
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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

Zobowiązania finansowe nie wystąpiły.

Fundacja nie udzielała i nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.

Zobowiązania warunkowe i zabezpieczone na majątku Fundacji 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

Fundacja nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągała zobowiązań w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wykaz zmian wartości majątku trwałego w ciągu roku obrotowego (w PLN):

wartość początkowa:

grupa stan na
początek roku zwiększenia zmniejszenia stan na     

koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty

ogólnego zastosowania
7.209,00 0,00 0,00 7.209,00

inne środki trwałe 1.732,90 0,00 0,00 1.732,90

ogółem 8.941,90 0,00 0,00 8.941,90

umorzenie:

grupa stan na
początek roku zwiększenia zmniejszenia stan na     

koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty

ogólnego zastosowania
5.662,60 1.159,80 0,00 6.822,40

inne środki trwałe 1.732,90 0,00 0,00 1.732,90

ogółem 7.395,50 1.159,80 0,00 8.555,30

wartość netto:

grupa stan na początek roku stan na koniec roku

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



maszyny, urządzenia i aparaty

ogólnego zastosowania
1.546,40 386,60

inne środki trwałe 0,00 0,00

ogółem 1.546,40 386,60

 

Należności długoterminowe w kwocie 6.186,85 PLN stanowią kaucję za lokal będący siedzibą Fundacji.

Należności krótkoterminowe nie występują na dzień bilansowy.

Nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności.

Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 84.694,56 PLN obejmują środki pieniężne w kasie w kwocie 146,24 PLN, na rachunkach
bankowych w kwocie 79.918,97 PLN oraz na rachunkach PayPal i PayU w kwocie 4.629,35 PLN.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach obejmują (w PLN):

tytuł stan na początek roku stan na koniec roku

przychody dotyczące bieżącego okresu,
otrzymane w następnym okresie 25.040,86 0,00

ubezpieczenia 202,82 202,82

domeny i abonamenty internetowe 186,96 154,84

ogółem 25.430,64 357,66

 

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 1.000,00 PLN i nie był zwiększany w ciągu roku obrotowego.

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.045,96 PLN obejmują:

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.198,16 PLN

– zobowiązania budżetowe w kwocie 130,00 PLN

– zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 2.272,00 PLN.

– zobowiązania pozostałe w kwocie 445,80 PLN.

Rozliczenia międzyokresowe pasywne w kwocie 28.378,12 PLN obejmują:

– przychody przyszłych okresów w wysokości 28.318,17 PLN, t.j. kwoty otrzymane w poprzednim i bieżącym okresie sprawozdawczym, a
dotyczące kosztów statutowych, które zostaną poniesione w następnych okresach

– bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 59,95 PLN, t.j. koszty zafakturowane w następnym okresie.

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
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przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności statutowej stanowią otrzymane środki pieniężne od następujących podmiotów  (w PLN):

działalność odpłatna:                                                                                                            1.214,96

projekt ETNOLIGA CUP – wpłaty uczestników (osób fizycznych)                                         1.140,00

projekt ETNOLIGA CUP – darowizny pieniężne                                                                        74,96

 

działalność nieodpłatna:                                                                                                  260.467,76

projekt ETNOLIGA – Urząd M.St.Warszawy                                                                       15.021,00

projekt ETNOLIGA – FMO (fundusze norweskie)                                                                1.039,80

projekt TARGÓWEK – Fundacja Drzewo i Jutro                                                                35.255,61

projekt TARGÓWEK FAMI – Fundusz Azylu Migracji i Integracji oraz BP                       118.340,32

projekt Wielokulturowa Prawa Strona Wisły – Urząd M.St.Warszawy                               7.148,57

projekt YARSPE – Erasmus+ (Komisja Europejska)                                                          31.296,36

projekt FIRE – Erasmus+ (Komisja Europejska)                                                               14.234,87

projekt FARE-EEMG – Fare Network Ltd                                                                           4.405,46

darowizny pieniężne                                                                                                       23.645,07

wpłaty 1% podatku                                                                                                         10.080,70.

 

Przychody finansowe obejmują otrzymane odsetki w kwocie 19,54 PLN. 

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 14.196,84 PLN obejmują:

– umorzone składki ZUS – w kwocie 13.928,68 PLN

– zwrócone wydatki poniesione na usługi notariusza – w kwocie 268,14 PLN         

– zaokrąglenia – w kwocie 0,02 PLN. 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują (w PLN):

działalność odpłatna:                                                                                                          1.214,96

projekt ETNOLIGA CUP                                                                                                       1.214,96

 

działalność nieodpłatna:                                                                                                  276.747,75

projekt ETNOLIGA                                                                                                             29.689,97

projekt ETNOLIGA – FMO                                                                                                   1.159,80

projekt TARGÓWEK                                                                                                          39.877,01

projekt TARGÓWEK FAMI                                                                                               138.276,48

projekt WPSW                                                                                                                    8.937,07

projekt YARSPE                                                                                                                 37.907,04
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projekt FIRE                                                                                                                      15.752,76

projekt FARE-EEMG                                                                                                            5.147,62.

 

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 0,01 PLN stanowią zaokrąglenia.  

Koszty finansowe obejmują zapłacone odsetki w kwocie 27,00 PLN.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 1.000,00 PLN i nie był zwiększany w ciągu roku obrotowego.

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

W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała kwotę 10.080,70 PLN z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te
zostały w całości przeznaczone na działalność statutową w ramach projektów FIRE, YARSPE, FARE-EEMG i ETNOLIGA.

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

Rozliczenie pozycji różniących wynik finansowy brutto za rok 2020 od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym CIT-8 (w PLN):

 

Strata brutto - 2 090,62

Przychody ujęte w księgach niepodlegające opodatkowaniu, w
tym:

przychody otrzymane i opodatkowane w roku 2016

przychody z tytułu umorzonych składek ZUS

(14.968,48)

(1.039,80)

(13.928,68)

Przychody nieujęte w księgach podlegające opodatkowaniu, w
tym:

przychody ujęte jako przychody przyszłych okresów

przychody ujęte jako rozliczenia międzyokresowe przychodów

53.359,03

 

28.318,17

25.040,86

 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:

koszty nieodpłatnej działalności statutowej w bieżącym roku

odsetki budżetowe i od zwróconej dotacji

zaokrąglenia

 

276.774,76

276.747,75

27,00

0,01

Dochód 313.074,69
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Dochód zwolniony, przeznaczony na działalność statutową 313.047,68

Dochód podlegający opodatkowaniu 27,01

 

Data sporządzenia: 2021-09-09

Data zatwierdzenia:

Jolanta Skrzypczak Krzysztof Jarymowicz 
Magdalena Zaborowska-Gumieniak

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:


	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
	Informacja dodatkowa

