
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

Brak zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie 

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 udzielono zaliczek i kredytów  członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest wyłącznie nieodpłatna realizacja zadań statutowych. Stowarzyszenie posiada status organizacji
pożytku publicznego i działa na rzecz osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności
gospodarczej.
Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z dotacji uzyskiwanych w drodze konkursów oraz z darowizn.

Na dzień 31.12.2020r Stowarzyszenie posiadało środki trwałe podlegające amortyzacji o łącznej wartości – jak w zestawieniu:

 

LP Grupy rodzajowe aktywów trwałych Stan na 01.01.2020  Zwiększenie Zmniejszenie  Stan na 31.12.2020
1 Urządzenie techniczne i maszyny     

 wartość początkowa
       279 009,80 21 299,90  300 309,70

 umorzenie    279 009,80 21 299,90  300 309,70
2 Wartości niematerialne i prawne     
 wartość początkowa 50 895,45   50 895,45
 umorzenie    50 895,45   50 895,45

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

1. dotacje ze środkow publicznych                                      - 642 947,51

2. darowizny od osób prywatnych                                       -     5 494,50

3. wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 12 724,60

4. pozostałe przychody operacyjne                                        -   8 207,44

5. składki członkowskie                                                           -     132,00

Łącznie                                                                                    669 506,05                             

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. zuzycie materiałów                                 -   47 607,06

2. usługi obce                                             - 127 633,14

3. wynagrodzenia                                       - 391 353,94
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4. ubezp.społ i pozostałe świadczenia       -  60 242,04

5. amortyzacja                                            -  21 109,90

6. pozostałe koszty rodzajowe                  -    1 797,30

7 pozostałe koszty operacyjne                  -       117,29

8. koszty finansowe                                   -         64,75

Łącznie:                                                      - 649 925,42

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródłem zwiększania środkow funduszu statutowego jest nadwyżka przychodów nad wydatkami stowarzyszenia, w tym wpływy z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych. W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie wydatkowało środków funduszu statutowego w związku z
obostrzeniami i ograniczeniem mozliwości działania z powodu pandemii koronawirusa. Nadwyżkę przychodów nad wydatkami która wystapiła
w roku 2020 Stowarzyszenie zdecydowało przekazac na zasilenie funduszu statutowego

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

1. Wpływy z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 - 12 724,60 zł

2. W związku z obostrzeniami i ograniczeniem mozliwości działania z powodu pandemii koronawirusa, w roku sprawozdawczym
Stowarzyszenie wydatkowało jedynie 623,76 zł ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwotę ta
przeznaczono na zakup usług telkomunikacyjnych umozliwiających zdalne spotkania członków i pracowników Warszawskiego Domu pod
Fontanną realizowane w ramach statutowych działań samopomocowych.

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

brak innych informacji

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-22

Danuta Drężek Mirosław Horbaty, Jakub Tercz, Piotr Szof, Anna Kwaśniewska,
Zawiła-Niedźwiedzki Jakub

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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