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
Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń. Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2018 roku to 461 675,32 zł
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 wystąpiły.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
a) Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
Gotówka w kasie 20.199,08
Rachunki bankowe 163.614,69
Razem: 183.813,77
b) Fundusz statutowy
Fundusz statutowy Fundacji na dzień bilansowy to kwota 4.000,00 zł, w 2018 roku nie było
zmiany jego wartości.
c) Wynik finansowy
W 2018 roku Fundacja osiągnęła zysk w kwocie 78.704,30 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
W 2018 roku głównym źródłem przychodów Fundacji były darowizny osób i instytucji prywatnych.
Struktura przychodów:
- darowizny od osób i instytucji prywatnych: 778 610,70 (44,47%)
- dotacje ze środków samorządowych: 295 108,10 (16,86%)
- inne dotacje (w tym: fundacje, ONZ i placówki dyplomatyczne): 238 459,47 (13,62%)
- odpłatna działalność pożytku publicznego: 188 621,34 (10,77%)
- środki z budżetu państwa: 168 262,94 (9,61%)
- środki z 1% podatku: 49 991,77 (2,86%)
- współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 30 882,63 (1,76%)
- inne przychody (w tym dochody z lokat): 781,11 (0,04%)
- dotacje ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG): 0,00 (0,00%)
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1 421 055,18
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 200 979,83
Koszty finansowe: 49 736,75
Razem: 1 671 771,76
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy Fundacji na dzień bilansowy to kwota 4.000,00 zł, w 2018 roku nie było zmiany
jego wartości.
Druk: NIW-CRSO

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 w 2018 roku uzyskała przychody z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych dla Organizacji Pożytku Publicznego w kwocie 49.991,77 zł.
W 2018 roku ze środków 1% Fundacja wydała 52 927,63 zł:
- 35 084,74 zł na poradnictwo i wsparcie integracyjne dla uchodźców i imigrantów w Centrum
Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie
- 11 593,75 zł na pomoc prawną dla uchodźców
- 4763,54 zł na pomoc mieszkaniową dla uchodźców
- 896,60 zł na pomoc rzeczową dla uchodźców
- 589,00 zł na zapewnianie interwencyjnego noclegu dla uchodźców
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
nie dotyczy
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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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