Fundacja Obywatelska Perspektywa
02-512 Warszawa, ul. Puławska 24b/14
NIP: 5213567584; Regon: 142324072

Informacja dodatkowa za 2020 rok
1. Majątek trwały Fundacji:
 Stan środków trwałych:
 Umorzenie środków trwałych:
2. Należności na 31.12.2020r.
 Pozostałe należności

01.01.2020r - 20 690,88 zł;
01.01.2020r - 20 418,55zł;

31.12.2020r - 20 690,88 zł
31.12.2020r - 20 690,88 zł

– 1 715,400zł w tym:
- 1 715,40zł , w tym nadpłata PIT-4 – 33,-zł

3. Fundusz statutowy na 31.12.2020r wynosi

- 29 951,38zł, w tym f-sz założycielski - 500,- zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2020r
- 30 935,27zł, w tym:
 wobec dostawców usług
52,08zł,
 naliczone składki wobec ZUS
- 504,44zł
 rozlicz. ze współpr. z tyt. zakupów gotówkowych
- 180,03zł,
 do zwrotu niewykorzyst. w 2020r środki z dotacji - 30 198,72zł
5. Przychody uzyskane w 2020r:
179 219,41zł, w tym:
 Dotacja z COPE ze środków progr. FAMI
- 113 651,03zł
 zadania zlecone ze środków progr. Urzędu ds. Cudzoziemców - 38 462,21zł
 darowizny od osób fizycznych
- 27 100,-zł,
 Pozostałe przychody
6,17zł
6. Koszty poniesione w 2020 roku na:
 działalność statutową (realizacja projektów dotowanych)
 odpłatną działalność statutową – zadania zlecone
 koszty ogólno -administracyjne wyniosły
 Pozostałe koszty operacyjne
 Koszty finansowe

- 148 139,53zł
- 39 428,37zł
- 4 522,56zł,
- 10,57 zł (spisane drobne salda )
- 0,57zł

W ramach działalności statutowej realizowany był projekt w ramach programu FAMI - „Dom daleko od
domu” oraz” Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony
międzynarodowej w Polsce” w ramach zadania zleconego przez Urząd ds. Cudzoziemców wspólnie z
Open Education Group Sp. z o.o.
7.

Gwarancji i poręczeń nie udzielono.

8.

W 2020 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych.

9.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) w wys. 12 882,19 zł zostanie odniesiona w ciężar
funduszu statutowego.

10. W 2021 roku będą czynione dalsze starania w celu pozyskania środków na realizację nowych
projektów w ramach realizacji celów statutowych.
Kraków, 16.06.2021r.
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