
INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzono dnia:2013-06-23

I

1) Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego.  Majątek nietrwały tj. rzeczy ruchome o przewidywanym 
okresie użytkowania ponad 1 rok  i wartości  nabycia lub szacunkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł  
odpisywane są jednorazowo  w ciężar kosztów, zaś jego ewidencja prowadzona jest ilościowo (i wartościowo)  
w księdze inwentarzowej .

II

Dotychczas Stowarzyszenie prowadziło wyłącznie działalność statutową ,   nie podejmowało prowadzenia 
działalności gospodarczej.

III

Przychodem Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym było:
1 / składki statutowe członków   2.198,00zł
 2/ inne przychody określone statutem  67.520,73zł    z tego:
         a/  na cele funkcjonowania Hospicjum                               13.644,63zł
         b/  na wsparcie podopiecznych                                           52.176,10zł
        Przychody te uzyskano poprzez :
• organizowanie zbiórek publicznych ( 25 zbiórek) na wartość  39.250,92 zł
• darowizny osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów      26.178,03 zł
• pozostałe przychody ( odpłatność uczestn. pielgrzymki, itp.      2.091,78 zł
Przychody zostały zwiększone o kwotę 2,30 zł z oprocentowania środków na   rachunku bankowym.

IV

W okresie sprawozdawczym  Stowarzyszenie poniosło koszty:
  1/ działalności statutowej razem   47.287,34zł ,    z tego: 
        * koszty opieki nad podopiecznymi   908,86 zł        
        * koszt pielgrzymki dla wolontariuszy i innych współpracujących  944,00 zł                
        * wartość udzielonych pomocy podopiecznym Hospicjum        42.964,77 zł        
        * koszty związane z pozyskaniem środków na pomoc dla podopiecznych  749,91 zł                                      
                                                                                        
      2/ ogólnoadministracyjne w wysokości 15.919,43 zł, z czego:
• zużycie materiałów i energii               2.894,82 zł
• usługi obce                                            4.658,04 zł
• opłaty (bankowe, sądowe)                       1.263,12 zł
• wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   7.086,73zł
• pozostałe                                                   16,72zł
      3/ zapłacone odsetki za opóźnienia płatności faktur                         2,13 zł

V

Fundusz statutowy na początek roku wynosił 2.144,24 zł . W trakcie 2012r  został  zwiększony o nadwyżkę 
przychodów nad kosztami z roku 2011 w wysokości 28.052,89 zł
W wyniku czego wzrósł do kwoty 30.197,13 zł

VI

W roku sprawozdawczym nie udzielano żadnych gwarancji i poręczeń.

VII

W roku bieżącym przewidujemy uzyskanie po raz pierwszy w działalności Stowarzyszenia  odpisu z tytułu 1% 
od podatku PIT. Poza tym nie nastąpią istotne zmiany w pozyskiwaniu przychodów. Dodatkowe wpływy z 1 % 
przeznaczymy na działalność statutową.
Pozycje bilansowe nie ulegną zasadniczym zmianom.
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