
Fundacja Wolnośó i Pokój

ul. Gwiaździsta 5c m7, Warszawa

wpisana w dniu 02.02.2011r do KRS pod nr 0000377302
N!P: 525-429ą3-21
REGON: 1427892911

skład Zarządu:
Jarosław Dubiel prezes zarządu
Zuzanna Dąbrowska
Dańusz Zalewski

skład Rady Fundacii:
Małgozata Tanasiewicz przewodnicząca
Małgozata Gorczewska
Marek Krukowski
Wojciech Bafeltowski
Piotr odzywołek
Zdzisłavl Kulawik

Realizacja zadań statutowych

l. Pomoc społeczna dla u
Fundacja w 2016r udzieliła pomocy społecznej uczestnikom Ruchu Wolnośó i Pokój w ogólnej wysokości
20799'70 zł w formie pieniężnej. Pomoc społeczna została udzielona osobom chorym i ńędąiym w trudnej
syt$cjimaterialnej. Wtym ce\uzaząd Fundacjipołołałfundusz pomocowy, na koncie łioródo uvłv
ewidencjonowane wpłaty'celowe darczyńców. ogółem na fundusz pomocowy wpłynęb 1g88i,75ił. Raport z
dokonywanymi wpłatrami był na bieżąco publikowany na stronie internetowej ruńo_acii'

Koszt działania: 20799,70 zł

Powyższe cele opisane w rozdziale 2 statutu Fundacji realizowano po4zez kontynuację prowadzenia strony
|1tęm9t9wej Fy1d9cj! gdzie publikowano liczne ar$kuły i polemiki oraz prowadzónie ołłżielnej strony o
historii Ruchu Wolność i Pokój'

Koszt działania: 2809,50 zł

2.
Fundacia wrazz lnstytutem Pamięci Narodowej, Miastem Wrocław i Fundacją Pamięć i Pzyszłość z
Wrocławia'zorganizowała we Wrccławiu konferencję na temat wspołczesnych zagrożeń dla pokoju'
Konferencja swoim programem obejmowab nie tylko referaty i dyskusję, aie równiez pokaz iilmów oraz
uroczyste odznaczenie uczestników Ruchu WolnośĆ i Pokój odznaczeniami państwowymi.

Koszt działania: 1500,00 zł

3.
Fundacja pzy wspóĘracy z Europejskim Centrum Solidamościw Gdańsku pzeprowadziła subiektywne
zwiedzanie wystawy stałej ECS dla uczestnikóy Gali Bursztynowego Mieczyka. tematykązwieozańia uyły
prawa człowieka oraz udział Ruchu Wolność i Pokój w żądaniu respektowańia praw człowieka przez*ńizę.

Koszt działania: bez kosztów

Uwaga
Wszystkie zadania statutowe Fundacji oprócz wskazanego powyżej kosztu finansowego wymagaty
w ie l ogod zi n n ej p ncy wol onta ń uszy



Wybrane zagadnienia finansowe Fundacji

l. Pzychody FundaQi: 24532,75zł
z ęego: od osób prywatnych 20887,75 a

od instytucji 3645,00zł

ll. Koszty działalności statutowej: 251a9,2o zł

lll. Koszty administracyjne: 1 81,00 zł

lV. VĘnik finansowy na działalności: minus 757,45 zł

V. Stan gotówkina dzień 31.12.2015r.: 3316,50 zł

Vl. Stan należności: 0 zł

Vll. Stan zobwiąań:0zł

lnformacje uzupełniaiące

1. Członkowie Madz Fundacji nie pobierali wynagrodzenia w zwiąku z pełnionymi funkcjami'
2. Fundacia nie zatrudniała osób na umowę o praĘ.
3. Fundacja nie prowadzila działalności gospodarczej.
4. Fundacja nie udzielała poŻyvekoraz nie dokonyrała darołizn członkom vr,ładz Fundacji ani ich
rodzinom.
5. Fundacja nie dokonyvlała zakupu nieruchomości, środków tnuałych ani żadnych papierów wańościowych'
6. Fundacja nie posiada żadnych zaległości z tytufu zoba uiąań pódatt<owych ć'y $ud,lic'no-prawnych.
|..Ęg$acja środkipieniężne gromadzi na rachunku bankovłm w Banku pExnos.n.
8. W Fundacji nie było pzeprowadzonych żadnych kontroli.

Zaząd Fundacji Wolnośó i Pokój
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$porządzony na dzie : . 3.1 .1?;?.q10. . . . .Fundacja WolnoŚÓ i Pokoj

ul. Gwiażdzista 5c lok. 7
q1-ffl "Wąrq4ąWą

Nazwa iednostki, adręs

Wiersz AKTYWA Stan na koniec

1 2 roku
poprzedniego

roku
bieżącego

A Aktywa tnrałe 0,00 0,00
I Wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00
il Rzeczowe aktywa tnrałe, w tyrn środki tnruałe 0,00 0,00
ilt N ależnoŚci długoterm i nowe 0,00 0,00
IV l nwestysje długotermi nowe 0,00 0,00
V Długoterminowę razliczenia międzyokre$owe 0,00 0,00
B Aktyra obrotowe 4 073,95 3 316,50

ZapasY rzęCzowych aktywow obrotowych 0,00 0,00
il Naleznosci krotkoterm i nowe 0,00 0,00
ilt I nwestycje krotkotermi nowe 4 073,95 3 316,50
1. Środki pienięzne 4 473,95 3 316,50
2. l nne inwestycje krotkoterminowę 0,00 0,00
IV Krotkoterm i nowe rozliczenia m iędzyokresowe 0,00 0,00
c Należne wpłaty na kapitał {fundusz} podstawowy 0,00 0,00

AkĘprva razem 4 073,95 3 316,50
Wiersz PASYWA Stan na koniec

,, 2 roku
poprzedniego

roku
bieżącego

A Kapitał {fundusz} własnY, W tym: 4 473,95 3 316,50
I Kapitał {fundusz) podstawowy 1 000,00 1 000,00
il Kapitał (fundusz) z aktu alizai1i wyceny 0,00 0,00
ilt Wynik finansowy netto za rok obrotowy I 662,99 -757,45
IV Wynik finansowy z lat ubiegłych -6 5gg,g3 3 073,95
B Zobowiązania i rgzenffy na zobow|ązania 0,00 0,00

Zobowiązania z tytułu kredytow i paŻyczek 0,00 0,00
lt Reze rwY na zobowiązania 0,00 0,00
ilt lnne zobowiązania 0,00 0,00
IV Rozl iczen ia m iędzyokresowe 0,00 0,00

Pasyra razem 4 073,95 3 316,50
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Fundacja WolnoŚĆ i Pokoj
ul. Gw)ażdzista 5c lok. 7

Q] :89]. Vvąrę4ąWą ł . . . i .'
Nazwa jednostki, adres

Rachunek zyskow i strat
za okres od

ftachunek zyskow i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy a rachunkowoŚci
dla organizacji nieprawad zących działalności gospadarczej

Pazycia Wy*zczeg lnienie Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rak
bieżący

1 2 3 4

A.

Przychody podstawowej dzlałalności operacyjnej i zrownane z nimin
w tym zmiana stanu produkt w {zwiększonie - wartość dadatnia,
zmnieiszenie - wartośĆ uiemna} 43 885,79 24 532,75

I Przychody z działalności pożytku publicznego i zra*nane z nimi 43 885,79 24 532,75

1 Przychody z nieodpłatnei działalności pozytku publicznego 43 885,79 24 532,75

2.

Przychody z odpłatnej działalności pozytku publicznego, w tym zmiana
stanu produktÓw {zwiększenie - warta*c dodatnia, zmniejszenie -
wartośĆ uiemna} 0,00 0,00

B. Koszty podstawowei d ałalności operacyjnej 34 222,91 25 2gA,2A

I Kogzty działalności pożytku publicznego 34 222,91 25 29A,24

t. Koszty n i eod płatnei działal nośc i pożytku p u b l i cznego 34 222,91 25 29A,24

a) Amortvzacia 0,00 0,00

b) 7uŻvcie materiałow i energi 0,00 0,00

c) Wvnagrodzenia araz ubezp eczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00

d) Pozostałe koszty 34 222,91 2529A,20

2. Kosztv odpłatnei działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

a) Amortvzacia 0,00 0,00

b) ZuŻvcie materiałow i energii 0,00 0,00

c) Wvnagrodzenia rrraz ubezpieczenia społeczns i inne świadczenia 0,00 0,00

d) Pozostałe kosztY 0,00 0,00

c. Pozostałe przvchody i zyski, w tym aktualizacia wartości aktyw w 0,00 0,00

D. Pozostałe kosztv i straty, w tym aktualszacja wartości aktyw w 0,00 0,00

E. Wvnik finansowY netto og łem I 662,88 -757,45

I Nadwyżka przychod w nad kosztami {wartośĆ dodatnia} I 662,88 3 073,95

ll Nadwyżka koszt w nad przychodami {wartośĆ uiemna} -6 588,93 -757,45

A7.01.2A17 r.
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Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 3t.l2.2016r
I.Informacie osólne
1.

Fundacja Wolność i Pokój
01_651 Warszawa ul. Gwiaździsta 5c lok.7
NIP : 52 524 98321, REGON : I 427 8929 1 1, KRS : 0000 37 7 302
2.
Fundacj a działa fia cras nieokreślony.
Fundacja w dniu 8.11.2016 r. uzyskała status otganizacjipożytku publicmego.
3.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.201ó do 3l.12.2016 r.
4.
Zastosowano zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z ustawąo rachunkowości dla jednostek
mikro, o których mowa w art.3 ust.la pkt 2 ustawy.
5.

Sprawozdanie spotządzono przy załoŻęniu kontynuacji działalnościprzez jednostkę w roku
następnym. Nie wysĘliĘ okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
II. Bilans
1.

AkĘwa trwałe j ednostki wynos zą 0zł.
Jednostka nie posiada środków trwĄch.
2.
Jednostka posiada aktywa obrotowe tylko w formie środków pieniężnych w wysokości33l6,50 zł
zgromadzonych na rachunku bankowym.
ĄJ.
Fundusz statutowy wynosi 1 000'00zł'
4.
Jednostka nie posiada Żadnych zobowiryań i nie tworzyła Żadnych rezęrw.
5.

Suma bilansowa na konisc roku wynosi3316,50 zł.
III. Rachunek zvsków i strat
1.

Przychodyjednostkiwyniosły 24532,75złipochodziĘwkwocię20887,75zwpłatodosób
prywatnych, natomiast kwota 3645,00 złpochodziłazwpłat od miasta Wrocław (1845,00 zł) i
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdansku (1800,00 zł).
Jednostka nie uzyskała przychodu z odpisu podatkowego |Yo od podatku dochodowego.
2.
Koszty realizacjizadań statutowych wyniosĘ 25t09,20 zł.
J.
Koszty administracyjne wyniosĘ 181,00 zł.
4.
Jednostka zamknęła rok straĘw kwocie 757,45 zł.
IV.Inne
t.
Członkowie władz Fundacji tj. zanądu i rady nie pobierali wynagrodzeń zĘfrlłu pełnienia swoich
obowią3ków. Nie otrąimywali również z Fundacji żadnych poŻyczek; dotyczy to również ich
rodzin.

Sporz ądził Zdp)sław Ku,lawik
-Tthnfr;'' 
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