Sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 r.
Fundacja Kultura Liberalna

Informacja dodatkowa za 2018 rok
Fundacja Kultura Liberalna

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;
Na dzień bilansowy, Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych.
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;
W roku objętym sprawozdaniem, Jednostka nie udzieliła żadnych kredytów i
nie wypłaciła żadnych zaliczek.
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe, w tym:
Inne środki trwałe
Adaptacja budynku

Stan na dzień
01-01-2018
26 284,52zł
8 956,96 zł
17 327,56 zł
Stan na dzień
01-01-2018

Umorzenie środków
trwałych, w tym:
Inne środki trwałe
Adaptacja budynku

13 119,15 zł
3 727,15 zł
9 392,00 zł

Zapasy, w tym:
Książki magazyn własny
Książki magazyny dystrybutorów

nabycie
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

umorzenie

stan na dzień
zbycie/likwidacja 31-12-2018
0,00 zł
26 284,52zł
0,00 zł
8 956,96 zł
0,00 zł
17 327,56 zł

zbycie/likwidacja

3 533,95 zł
1 801,19 zł
260,28 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

stan na dzień
31-12-2018
16 653,10 zł
5 528,34 zł
11 124,76 zł

27 067,76 zł
12 626,78 zł
14 440,98 zł

1

Sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 r.
Fundacja Kultura Liberalna

Należności krótkoterminowe, w tym m.in:
Rozrachunki z kontrahentami:
Kaucje Paylane
Pozostałe rozrachunki

Inwestycje krótkoterminowe
Środki zgromadzone na rachunkach
bankowych

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
w tym:
Rozliczane w czasie koszty pośrednie dotyczące
książek
Niezrefundowane wydatki projektu FWPN
Pozostałe

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym
Rozrachunki z kontrahentami
Rozrachunki z budżetami
Pozostałe rozrachunki

Rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Otrzymane dotacje które nie zostały
wykorzystane

93 862,39 zł
83 533,96 zł
3 491,26 zł
6 837,17 zł

358 040,07 zł
358 040,07 zł

58 657,72 zł
17 355,62 zł
39 637,91 zł
1 664,19 zł

14 444,04 zł
1 230,01 zł
12 983,19 zł
230 84 zł

9 883,85 zł
9 883,85 zł

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;

Przychody z działalności, w tym:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
(realizacja projektów finansowanych dotacjami i
subwencjami)
Darowizny
Przychody z działalności gospodarczej

1 006 622,10 zł

460 807,88 zł
351 920,81 zł
193 893,41 zł
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5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności, w tym:
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej (koszty
realizacji projektów)
Koszty działalności gospodarczej
Koszty zarządu

514 536,35 zł
465 046,61 zł
49 489,74 zł
118 982,01 zł

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Jednostka posiada Fundusz statutowy w wysokości 2 100,00 zł który pozostał
niezmieniony w stosunku do roku 2017.
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;
Nie dotyczy.
8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.
W ocenie Zarządu, nie ma danych które nie są wymienione w pkt. 1-7 a które
mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy Jednostki.
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