
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 DOTYCZY

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

1. Rzeczowe aktywa trwałe:

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2018 posiada środki trwałe:

- Koncentrator telnu Devilbis -4 szt;

- Koncentrator tlenu AIR SEP-3 SZT;

- Neseser pielęgniarki+ torba;

- Ssak elektryczny new ASKIR 20;

- Pompa infuzyjna AP24;

-Materac pneumatyczny;

- Urządzenia-siłownia zewnętrzna

-winda

2. Majątek obrotowy:  

Środki pieniężne w kasie 1.300,00 zł

Środki pieniężne w banku 267.069,85 zł

  ------------------------------

 Razem 268.369,85 zł

 

Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł:

- nie wystąpiły
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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 działalności nieodplatnej pożytku publicznego, w tym: 

1) skł. czlonkowskie: 0,00 zł

2) darowizny pieniężne os.fizycznycg i os prawnych: 56.748,23 zł

3) dotacje (Urząd Miasta Oborniki, Projekt 7.2.2, Projekt PEFRON): 717.60764 ZŁ

4) inne przychody określone statutem: 26.910,00 zł

5) przychody OPP 1%: 12.735,50 zł

Przychody z działalności odpłatenj: 160.504,00 zł

Pozostełe przychody operacyjne: 0,02 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pozytku publicznego:

1) świadczenia pieniężne: 30.921,95 zł

2) Koszty związane z realizacją projektów: 718.937,06

Pozostełe koszty operacyjne: 30,00

Koszty działalności odpatnej: 143.193,38

Koszty finansowe : 0,99 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Pozostaely fundusz statutowy: 

1) Fundusz na pogorzelców: realizacja działan statutowych i pomoc w 2018 spowodowała zmniejszenie kwoty, która została wydatkowana na
właściwy cel.
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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

Przychody uzyskane  z tytułu 1%: 12.735,50 zł

Koszty poniesione z tytułu 1%: 3315,60 zł

Koszty wydatkowane zgodnie ze statutem i działalności OPP.

Koszty w 2018 zostałe wydatkowane na konserwację, przegląd sprzętu hospicyjnego itp.

Pozostala kwota zostanie wyadkowana na cele statutowe zgodnie z OPP. Jednosta jest w trakcie rozbudowy hospicjum, sal do rehabilitacji i
zakupu sprzętu do hospicjum.

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: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-12

MAGDALENA TECŁAW GRAŻYNA STACHOWIAK

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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