
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

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

Usługi opieki - kontrakt NFZ 312.252,53 zł
darowizny: 40.025,59 zł
darowizny 1%: 99.600,27 zł
składki członkowskie: 2.890,00 zł
odsetki bankowe: 11.567,68 zł
inne przychody operacyjne 164,08 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Stowarzyszenia w roku 2017 wynosiły 241.561,84 zł z tego z działalności statutowej 194.412,72 zł administracyjnej 47.149,12 zł
Koszty z działalności statutowej to:
� 19.926,30 zł materiały
� 112.255,88 zł usługi
� 62.230,54 zł umowy cywilnoprawne
Materiałami bezpośrednio związane z działalnością statutową były:
materiały medyczne –10.350,87 paliwo – 8.598,85 ,inne materiały 976,58.
Odnośnie usług: na działalność statutową to: wizyty domowe lekarzy –104.448,48 zł ,badania diagnostyczne – 4.319 zł naprawa sprzętu
medycznego –1.200 zł ,transport odpadów medycznych w kwocie -2.288,4 zł . Z tytułu umów cywilnoprawnych to opieka lekarsko-
pielęgniarska podopiecznych w kwocie 62.230,54 zł.
Koszty administracyjne to: amortyzacja , materiały biurowe ,usługi telefoniczne, koszty pracowników administracji z tytułu umowy o umowy o
dzieło, usługi obsługi księgowości i kont bankowych, ubezpieczenie OC.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wysokość kwot przeznaczonych na realizacje celów statutowych Fundacji na kapitał statutowy: 224.938,31( nadwyżka przychodów nad
kosztami). Nadwyżka została przekazana na działalność stutową - prowadzenie hospicjum domowego.

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

Przychód z 1% - 99600,27 zł. Koszty: 9 600,27 - promocja Stowarzysznia oraz akcji podejmowanych przez Stowarzyszenie (Rekolekcje,
Msze, Zbiórki...) - ulotki, plakaty reklamujące, utrzymanie strony internteowej,  banery, materiały biurowe;90 000,00  - zdeponowane na
lokacie bankowej.

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-07-18



Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-18

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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