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
nie wystąpiły
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
1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie wystąpiły
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: - 0,00zł
3. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby: - nie wystąpiły
4. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (w zł i gr): 0,00zł
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto
(zysku lub straty brutto):
Przychody z działalności statutowej: 2.216.191,55
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – dotacje 1.301.297,85
w tym:
- dotacje budżetowe 1.025.635,37
- pozostałe dotacje 275.662,48
2. Darowizny pieniężne 604.743,03
- zbiórki publiczne 7.485,08
- darowizny od osób fizycznych 254.459,94
- pozostałe 339.424,01
3. Darowizny - 1% 310.150,67
Koszty realizacji zadań statutowych 1.802.354,79
Wynik finansowy na działalności statutowej 413.836,76
Przychody sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów – działalność gospodarcza 11.784,60
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów – działalność gospodarcza 13.691,18
ZYSK (Strata) na sprzedaży -1.906,58
Wynik na działalności statutowej i gospodarczej 411.930,18
Pozostałe przychody operacyjne 856,29
Pozostałe koszty operacyjne 1.640,90
Zysk (Strata) na działalności operacyjnej 411.145,57
Pozostałe przychody finansowe – odsetki bankowe 7.995,89
Pozostałe koszty finansowe 75,00
Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i gospodarczej 419.066,46
Podatek 0,00
Wynik finansowy netto na działalności statutowej i gospodarczej 419.066,46

Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
Kwota wypłaconych wynagrodzeń w 201 r.
Zarząd
Rada Fundacji 0,00
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie, a jedynie za pracę przy realizacji konkretnych
projektów
Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze: Fundacja w roku obrotowym nie udzieliła żadnych pożyczek.
Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lib należnych
za rok obrotowy: - nie wystapily
Druk: NIW-CRSO

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
Nazwa Projektu
A. Łódź
Projekt Akcja-aktywizacja
Witkac
Pomoc psychologiczna i wszechstronne wsparcie dla kobiet w stanie kryzysu psychicznego
144/POK/2018
Kompleksowe poradnictwo dla kobiet będących członkami rodzin osób z problemem
alkoholowym 41/IV/DKZ-ZSS/MPPiRPA/2016
„Mosty zamiast murów” – prowadzenie mediacji rodzinnych dla kobiet będących członkami
rodzin osób z problemem alkoholowym 50/VIII/DKZ-ZSS/MPPiRPA/2016
B. Wrocław
Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji
kryzysowej
Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji
w 2016 r
C. Gdańsk
Niezbędnik Wolontariusza
Prawa kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek
Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna
Vischy
Fundusz Feministyczny
D. Warszawa
Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w
rodzinie, w tym przemocy seksualnej
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Batory Instytucjonalnie
C&A Inspiring Woman Project
OSI Fundrising
UPC
dotacja doposażenie
AMBASADA FRANCJI
DOW POLSKA
WAVE Step Up
SUMA DOTACJI OGÓŁEM ( A+B+C )
w tym dotacji budżetowych:

kwota
199 231,22
130 007,14
6 189,08
32 540,00
23 775,00
6 720,00
110 475,09
84 895,09
25 580,00
137 758,35
7 735,42
46 517,72
66 000,00
7 205,21
5 900,00
4 400,00
853 833,19
140 000,00
405 000,00
89 900,00
65 441,63
49 456,29
25 571,60
56 865,00
8 583,69
8 056,58
4 958,40
1 301 297,85
1 025 635,37

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
5. Wydatki statutowe
Nazwa Projektu
A. Łódź
Projekt Akcja-aktywizacja
Witkac

Druk: NIW-CRSO

kwota
199
231,22
130
007,14
6 189,08
32

Pomoc psychologiczna i wszechstronne wsparcie dla kobiet w stanie kryzysu psychicznego 144/POK/2018
Kompleksowe poradnictwo dla kobiet będących członkami rodzin osób z problemem alkoholowym 41/IV/DKZZSS/MPPiRPA/2016
„Mosty zamiast murów” – prowadzenie mediacji rodzinnych dla kobiet będących członkami rodzin osób z
problemem alkoholowym 50/VIII/DKZ-ZSS/MPPiRPA/2016
B. Wrocław
Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej
Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2016 r
C. Gdańsk
Niezbędnik Wolontariusza
Prawa kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek
Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna
Vischy
Fundusz Feministyczny
D. Warszawa
Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy
seksualnej
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Batory Instytucjonalnie
C&A Inspiring Woman Project
OSI Fundrising
UPC
dotacja -doposażenie
AMBASADA FRANCJI
DOW POLSKA
WAVE Step Up
SUMA WYDATKOW Z DOTACJI OGÓŁEM ( A+B+C+D)
w tym dotacji budżetowych:

540,00
23
775,00
6 720,00
110
475,09
84
895,09
25
580,00
137
758,35
7 735,42
46
517,72
66
000,00
7 205,21
5 900,00
4 400,00
853
833,19
405
000,00
140
000,00
89
900,00
65
441,63
49
456,29
25
571,60
56
865,00
8 583,69
8 056,58
4 958,40
1 301
297,85
1 025
635,37

Pozostałe wydatki - darowizny:
- wydatki z 1%
-Zbiórki Publiczne
-Darowizny od osób fizycznych
-dofinansowanie Urząd Pracy
Suma pozostałych wydatków:
Druk: NIW-CRSO

331
420,21
132,00
156
158,56
13
346,17
169

636,73
1 802
354,79

-RAZEM suma dotacji, darowizn statutowych:

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie wystąpiły
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
kwota uzyskanych przychodów w 2018 z 1% - 310.150,67
kwota poniesionych kosztów w 2018 roku z tytułu 1% - 331.420,21
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 wystąpiły

Data sporządzenia: 2019-03-31
Data zatwierdzenia: 2019-06-30
Katarzyna Dylewska

Urszula Nowakowska

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

Druk: NIW-CRSO

