
sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wo|ność i Pokój w 2019r
Fundacja WolnoŚĆ i PokÓj
ul. Gwiazdzista 5c m7, Warszawa

wpisana w dniu A2.02.2O11r do KRS pod nr 0000377302
NIP: 525429-83-21
REGON: 1427892911

Skład Zarządu:
Jarosław Dubiel prezes zarządu
Zuzanna Dąbrowska
Dariusz Zalewski

Skład Rady Fundacji:
Małgozata Gorczewska
Małgorzata Tarasiewicz
Marek Krukowski (Przewodniczący)
Wojciech Bafeltowski
Piotr odrzywołek
Crzegorz Majewski
Beata Giermek
Wacław Giermek
Marek Adamkiewicz
Jacek Kielar

Realizacja zadań statutowych

RozwÓj świadomości narodowej. obywatelskiej i kulturowej oraz ochrona dziedzictwa kulturowe9o.
prooagowanie idei Ruchu WolnoŚĆ i PokÓj

1.Kontynuacja prowadzenia strony internetowej Fundacji, gdzie publikowano liczne aĘkuły i polemiki-

Koszt działania: 1647,00 zł

2. Budowa w Warszawie obelisku upamiętniającego powstańca warszawskiego cudzoziemca Augusta

Agbooli Browne'a ps. Ali. organizacja uroczystości odsłonięcia pomnika i konceńu okolocznoŚciowego.
Koszt działania: 7456,8o zł

Wybrane zagadnienia finansowe Fundacji
l. Przychody Fundacji: 2936'7ozł
ll. Koszty działalności statutowej:9103,80 zł
lll' Koszty administracyjne: 705'05 zł
lV' Wynik finansowy na działalnoŚci: minus 6872,15 zł
V. Stan gotÓwki na dzień 31.12.2019r': 5985,03 zł
Vl. Stan naleznoŚci: 0 zł
Vll. Stan zobowiązań'. o zł

lnformacje uzupełniające
1. Członkowie władz Fundacji nie pobierali wynagrodzenia w związku z pełnionymi funkcjami.
2. Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę.
3. Fundacja nie prowadzila działalności gospodarczej.
4' Fundac]a nie udzielała poŻyczek oraz nie dokonywała darowizn członkom władz Fundacji ani ich
rodzinom. RÓwnież nie dokonywała za nich poręczeń.
5. Fundacja nie dokonywała zakupu nieruchomoŚci, ŚrodkÓw trwałych ani zadnych papierÓw wartościowych.

6. Fundacja nie posiada żadnych zaległoŚci z tytułu zobowiązań podatkov'rych czy publiczno-prawnych.

7. Fundacja środki pienięzne gromadzi na rachunku bankowym w Banku PEKAQ S.A.
8. W Fundacji nie było przeprowadzonych żadnych kontroli.
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Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 3l.I2.Ż0I9r
I. Infbrmacje ogólne
l
Fundacja Wolność i Pokój
01-65l Warszawa ul. Gwiaździsta 5c lok.7
NIP: 5252498321, REGON: 142789291 1, KRS:0000377302
2.

Fundacj a działa na czas n ieokreśl ony.
Fundacja w dniu 8.1 1.2016 r. uzyskała status organizacji poŻytku publicznego.
3.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do31.12.2019 r.

4.

Zastosowano zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z ustawąo rachunkowości clla jednostek
nrikro, o których mowa w art.3 ust.1a pkt 2 ustawy.
5.

Sprawozdanie sporządzona przy załoŻeniu kontynuacji działalności przezjednostkę w roku
następnym. Nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagroŻenie kontynuowania działalności.
II. Bilans
l.
Aktywa trwałe jednostki wynoszą}zł.
Jednostka nie posiada środków trwałych.
2.

Jednostka posiada aktywa obrotowe Ęlko w formie środków pienięznych w wysokości 5985'03 zł
zgromadzonych na rachunku bankowym.
3.
Fundusz Statutowy wynosi 1000,00zł i nie był nviększany.
4.

Jednostka nie posiada Żadnych zobowiązan w tym ztytułu dłuznych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń' ani Żadnych zobawiązań warunkowych i nie tworzyła Żadnych ręZętw.
5.

Suma bilansowa na koniec roku wynosi 5985,03 zł'
III. Rachunek zysków i strat
t.
Przychody jednostki wyniosĘ 2936,70 zł i pochodziły w całoŚci z wpłat od osób prywatnych.
Jednostka uzyskala przychód z odpisu podatkowego 1 % od podatku dochodowego od osób
flzycznych w wysokości 2286,70 zl ; nie otrzymała zadnych dotacji pochodzących ze środków
publicznych ; nie uzyskała przychodu ze składęk członkowskich.
2.

Koszty realizacji zadań statutowych w zakesie działalności pożytku publicznego wyniosĘ 9l03,80
zł.
J.

KoszĘ administracyjne (ogólnego zarządl:) wyniosły 705,05 Zł.
4.

Jednostka zamknęła rok stratą w kwocie 6872'15 zł.
IV. lnne
l.
Członkowie władz Fundacji tj. zarządu i rady nie pobieraliwynagrodzenzt1Ąułu pełnienia swoich
obowiązków. Nie otrzymywali równieŻ zFundacji Żadnych poĘczek, nie zaciągnięto zadnych
zobowiązań w ich imieniu fytułem gwarancji i poręczeń; dotyczy to również członków ich rodzin.
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