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
Wyposażenie stan na 01.01.20219 r. - 108215,40 zł
zakup wyposażenia w okresie sprawozdawczym - 12640,25 zł:
materace 3 szt. - 940,95 zł\krzesło prysznicowe - 309,90 ł
łóżka 3 szt. - 9590,40 zł
laptop - 1799,00 zł
Stan na 31.12.2019 r. - 120855,65 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 2019 r.
odsetki od r-ków bankowych - 260,76 zł
darowizny pieniężne - 1583,13 zł
dotacja - 4000,00 zł
1% podatku - 53391,76 zł
składki - 450 zł
Razem: 59685,65 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych:
usługi obce / usługi gastr., grawerowanie tabliczek/ - 1800,00 zł
umowy zlecenia do realizacji projektu - 2200 zł
wynajem sali - 250 zł
materiały biurowe i pozostałe /upominki dla hospicjantów/ - 876,66 zł
Razem: 5126,66 zł
Koszty administracyjne:
materiały różne /środki czystości i inne/ - 163,37 zł
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usługi różne / domena, opłaty bankowe, dorobienie kluczy/ - 323,17 zł
upominki dla hospicjantów - 123 zł
Razem: 609,54 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy stan na 31.12.2019 r. - 239976,69 zł
gotówka:
r-k bieżący - 87629,46 zł
lokata - 152347,23 zł
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 z 1% - 53391,76 zł
Wydatki z 1%:
paczki świąteczne dla podopiecznych - 594,62 zł
opieka hospicyjna / koszty dojazdów/ - 17,00 zł
środki higieniczne dla odopiecznych - 11168,01 zł
udział w szkoleniach / dojazdy, noclegi/ - 3211,98 zł
zwrot za leki - 1738,65 zł
zakup wyposażenia - 12640,25 zł
konserwacja sprzętu, naprawa - 862,20 zł
wiązanki - 140,00 zł
Razem: 30372,71 zł

Koszty obsługi 1%:
materiały biurowe / znaczki pocztowe/ - 951,86 zł
usługi rozne / ulotki, str. intern., certyfikat, udział w konferencji/ - 1136,82 zł
wynajem pomieszczeń - 2367,48 zł
karty do telefonów - 150,00 zł
materiały pozostałe / rękawice, regał, kalendarzyki/ - 965,23 zł
Razem: 5571,39 zł
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
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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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