
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

Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II nie posiada zobowiązań finansowych, w tym dłuższych 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, zarządzającym i nadzorującym.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa wycenia się przy użyciu zachowania zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości: - rzeczowe środki
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - stan środków trwałych brutto 103 280,18 zł. Ewidencja pozostałych środków trwałych
będących na stanie służących do bieżącej działalności prowadzona jest pozabilansowo. Na dzień 31.12.2019 wartość księgowa to: 515
406,63 zł obciążająca jednorazowo koszty w ciągu 10 lat działalności Hospicjum . Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym
wycenione zostały w wartości nominalnej. Na aktywa Hospicjum składają się środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie pozyskane
głównie z wpływów działalności statutowej. Na pasywa Hospicjum składa się wynik finansowy w kwocie niedobór -60 096,52 zł oraz Fundusz
statutowy w kwocie 144 671,62 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 z nieodpłatnej działalności statutowej wyniosły 57 005,40 i składają się na nie:

Przychody z 1% 37 034,70
Komitet wyborczy "Pomysł na Dębicę"        45,00
Darowizny osób fizycznych 18 765,70
Składki członkowskie      660,00
Szkoła Podstawowa nr 12      500,00

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej wyniosły 117 101,92 w tym:
Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 101 760,56 na które składają się:

Poniesione koszty z tytułu 1% w roku 2019 57 108,80
Zakup sprzętu medycznego 41 554,91
Szkolenia wolontariuszy  1 400,00
Dojazdy do podopiecznych     963,84
Leki i materiały opatrunkowe     533,01
Naprawa sprzętu medycznego     200,00

Koszty administracyjne: 15 341,36 na które składają się:

Koszty usług (badanie techn. samochodu i inne) 3 113,99
Koszty ogrzewania 2 072,00
Materiały biurowe 2 048,06
Usługa księgowa 1 800,00

        Druk: NIW-CRSO



Polisa ubezpieczeniowa 1 587,00

Części zamienne 1 470,93
Telefon    991,36
Opłaty bankowe, pocztowe, znaczki 1 552,00
Paliwo    706,02

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

 

Stan niewykorzystanych środków z 1% na 1.01.2019  71 963,77
Przychód z 1% w całym roku 2019  37 034,70
Łączne środki z 1% do wykorzystania 108 998,47
Poniesione koszty z tytułu 1% w roku 2019 57 108,80
Pozostało do wykorzystania  51 889,67

Sposób wydatkowania środków w kwocie 57 108,80 - pochodzących z 1%:

Leki, opatrunki, środki higieniczne  8 266,71
Szkolenia  5 686,00
Zakup, konserwacja i utylizacja sprzętu medycznego 42 164,99
Koszty dojazdów      991,10

 

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

Data sporządzenia: 2020-02-12

Data zatwierdzenia:

Wanda Wota Józef Dobosz, Krystyna Wolska, Zdzisława Wójcik, Halina
Dziewulak, Halina Sopel

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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