
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 Hospicjum Domowe im.ks.kan.Kazimierza Malinowskiego w Chełmie poza ujawnionymi w bilansie, nie posiada innych
zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń.

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

W roku sprawozdawczym jak i w latach poprzednich Stowarzyszenie nie udzielało żadnych zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wykazane w bilansie aktywa stanowią kwotę 66.419,92 zł na którą składają się:

a/ Środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2017r kwota 64.244,31 zł

b/ Środki pieniężne w kasie wg stanu na dzień 31.12.2017r. 1.263,61 zł

            c/ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- polisa ubezpieczeniowa OC podmiotu leczniczego wartość odnosząca się do roku
2018 kwota 912,00 zł

Wykazane w bilansie pasywa stanowią kwotę 66.419,92 zł na którą składają się:

a/ wynik finansowy (nadwyżka kosztów nad przychodami) z roku 2017 -5.222,42 zł

b/ wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) z lat poprzednich 57.095,79 zł

c/ zobowiązania na dzień 31.12.2017r 14.546,55 zł

z tego: zobowiązania wobec dostawców 3.791,12zł

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2.011,71 zł

zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku PIT 6.203,72 zł

pobrane kaucje za używanie sprzętu medycznego 2.540,00 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 wyniosły łącznie 147.958,66zł

z tego:

a/ przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 147.958,14 zł

z tego:

* otrzymany 1 % dla OPP 78.390,10 zł

*dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i spraw społecznych pn. „Młodość w starości” 30.650,00 zł

*dotacja z Urzędu Miasta Chełm p.n. „Godne życie” 9.158,00 zł

* dotacja z Powiatu Chełmskiego pn: „ Godne życie” 3.000,00 zł
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* darowizny 25.638,04 zł

* nawiązki sądowe 1.000,00 zł

*składki członkowskie 122,00 zł

b/ Pozostałe przychody ( uzyskane odsetki bankowe ) 0,52 zł

 

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty wyniosły  łącznie  153.181,08 zł z tego:

a/ koszty działalności statutowej nieodpłatnej 127.827,19 złz tego:

koszty opieki domowej nad chorymi i ich rodzinami 85.019,19 zł

koszty związane z realizacją zadania z dotacji pn „ Młodość w starości” 30.650,00 zł

koszty związane z realizacją zadania z dotacji Urzędu Miasta Chełma pn „ Godne życie” 9.158,00 zł

koszty związane z realizacją zadania z dotacji Powiatu Chełmskiego pn „ Godne życie” 3.000,00 zł

b/ koszty ogólnego zarządu 25.353,81 zł

     z tego:

       wynagrodzenia i koszty ZUS 15.893,57 zł

usługi obce 6.879,15 zł

       zużycie materiałów 1.668,29zł

opłaty (bankowe, sądowe, pozostałe) 1.212,80 zł

c/ pozostałe koszty ( zapłacone odsetki) 0,08 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W bilansie (pasywa) poz. "Fundusz statutowy" nie wykazuje  żadnych wartości zarówno na 31.12.2017r. jak i na 31.12. roku poprzedniego
(2016). Stowarzyszenie posiada nadwyżkę przychodów nad kosztami , wykazywaną w pasywach bilansu jako "Fundusz własny", wartość
której na dzień 31.12.2016r. wynosiła  57.095,79 zł. W trakcie 2017r. kwota ta zmalała  o 5.222,42 zł, wartość Funduszu własnego na
31.12.2017r. wynosi 51.873,37 zł. Pomniejszenie wartości Funduszu własnego nastąpiło wskutek wystąpienia za 2017r. nadwyżki kosztów
nad przycodami w kwocie 5.222,42 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

Stan niewydatkowanych  środków z 1 % na 01.01.2017r. wynosił 13.390,53 zł. W 2017r. pozyskano z 1% kwotę 78.390,10 zł.
Wydatkowano w 2017r. kwotę 78.098,37zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostała niewydatkowana kwota 13.682,26zł. W 2017r. ze środków
pozyskanych z 1%  wydatkowano : koszty opieki medycznej nad chorymi w ramach zespołu medycznego 60.000,00 zł, koszty zatrudnienia
pracownika d/s koordynacji i obsługi wypożyczalni sprzętu medycznego 15.893,57 zł, koszty kampanii reklamowej w celu pozyskania
środków 1% kwota 2.204,80 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
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rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie wystąpiły

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-13

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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