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
W 2017 roku fundacja udzieliła poręczenia do wysokości ....... Potrafię Pomóc sp. z o.o. na skutek zawartej umowy najmu lokalu na
prowadzenie Ośrodka edukacyjno- rehabilitacyjnego we Wrocławiu.
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 dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych- 50.421.02 zł
Wartość jednostek uczestnictwa w TFI - 1.489.488,08 zł
Wartość należności- 104.292.46 zł
Wartość zobowiązań- 270.732,55 zł
Wartość inwestycji rozpoczętych- 16.000 zł
Wartość posiadanych udziałów 153.000 zł
Wartość inwestycji długoterminowych - 465.641,56 zł
Kapitał własny 431.528,91 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 stat z dział nieodpł 3 235 154,52 w tym:
1 Dotacje 85 670,00
2 Darowizny 2 797 077,66 w tym:
1% podatku-darowizny 2 371 048,53
Darowizny od osób fizycznych 314 142,20
Darowizny od osób prawnych 111 453,94
PayU 432,99
3 Zbiórki publiczne 25 884,31
4 Darowizny rzeczowe 295 274,55
5 Nakrętkowo.pl 31 248,00
Przychody finansowe 55 009,24
Pozostałe przychody operacyjne 29 593,29

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Druk: NIW-CRSO

K-ty dział. statutowej nieodpł 2 607 375,11
1 Podopieczni- Refundacje 1 996 414,83
2 Dofinansowania
212 307,39
3 Konferencje
3 586,18
4 Zbiórki publiczne
2 647,04
5 Działania informacyjne
46 393,06
6 Dział na rzecz wyklucz społ 10 923,76
7 Nakrętkowo.pl
45 562,03
8 Akcje charytatywne
731,91
9 Pozostałe organizacje
770,00
10 Współpraca z innymi organizacj 288 038,91
Koszty realizacji zadań public
98 299,23
Koszty administracyjne
597 886,62
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
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 2017 roku fundacja pozyskała 2 371 048,53 zł z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2017 roku Fundacja poniosła koszty
w wysokości 2.486.093,76 złz tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-07-14

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

Druk: NIW-CRSO

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

