
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 nie posiada zobowiązań innych niż to ujawniono w bilansie, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych. Nie udzielano żadnych gwarancji ani 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

Nie udzielano członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Stowarzyszenia żadnych zaliczek ani kredytów, a także nie spłacano zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

BILANS- AKTYWA i PASYWA - kwota razem (suma bilansowa na dzień 31.12.2019r.) wynosi 702.589,94 zł

Na powyższą kwotę składają się :
1/ W AKTYWACH

A. Aktywa trwałe - wartość 586.712,04 zł Pozycję tą stanowią rzeczowe aktywa trwałe tj. grunty - kwota 514.537,00 zł. oraz środki transportu -kwota 72.175,04 zł Na dzień
01.01.2019r. jednostka nie posiadała żadnego majątku trwałego. Przysporzenie majątku nastąpiło wskutek: * darowizny działki gruntu o pow. 2,5597 ha wartość ustalona obopólnie przez
strony wyniosła 511.940,00 zł , wartość księgową działki gruntu podwyższyły koszty aktu notarialnego w kwocie 2.597,00 zł * nabycia w dniu 20.12.2019r środka transportu tj.
samochodu marki Citroen-ambulansu na potrzeby obsługi chorych . Wartość w cenie zakupu 70.000, 00 zł plus koszty sprowadzenia i ubezpieczenia 2.175,04 zł, łączna wartość
72.175,04 zł. B. Aktywa obrotowe- wartość 115.877,90 zł w tym *Inwestycje krótkoterminowe kwota 114.952,90 zł -sa to środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym
* krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 925,00 zŁ. Pozycję stanowi polisa ubezpieczeniowa OC podmiotu leczniczego .                                                                      2/ W
PASYWACH
A/ Kapitał (fundusz własny) -kwota 680.721,83 zł, z tego:
* wynik finansowy netto (suma wyników z lat ubiegłych) - kwota 64.625,81 zł, 
* wynik finansowy netto - nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2019 - kwota 616.096,02 zł
B/ Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania - kwota 21.868,11 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. stanowią:
* zobowiązania wobec dostawców - kwota 8.679,81 zł
* zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - kwota 4.816,77 zł
* zobowiązania z tytułu podatków i ZUS - kwota 4.431,53 zł
* pozostałe rozrachunki- kaucje za wypożyczony sprzęt medyczny -kwota 3.940,00zł

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

I. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów: 
A.Łącznie przychody z działalności statutowej wyniosły 261.558,12zł , z czego
AI. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 258.706,12 zł. Były to: 
* środki ofiarowane przez podatników jako 1 % podatku 117.469,80 zł
* dotacje na dofinansowanie projektów związanych z działalnością nieodpłatną 15.000,00 zł
* darowizny od osób fizycznych, organizacji i firm 126.038,32 zł
* składki członkowskie 198,00 zł
AII. przychody z działalności statutowej odpłatnej 2.852,00 zł za praktyki dla studentów pielęgniarstwa w kwocie 2.352,00 zł oraz odsprzedaż materiałów promocyjnych Stowarzyszenia
500,00 zł

                                                                                                                                                                            

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

B. Informacje o strukturze poniesionych kosztów dzialąlności statutowej:
Łącznie koszty wyniosły 131.041,32 zł , z czego
BI. koszty działalności nieodpłatnej 127.451,73 zł. 
BII. Koszty działalności odpłatnej 3.589,59
zł                                                                                                                                                                                                                       E. Koszty ogółnego zarządu
26.345,75zł                                                                                                                                                                                                                           I.Pozostałe przychody
operacyjne -kwota 511.940,00 zł to równowartość otrzymanej darowizny działki gruntu w Nowinach
gm.Chełm.                                                                                                                                                                                                                                                                            
I.Pozostałe przychody operacyjne -kwota 511.940,00 zł to równowartość otrzymanej darowizny działki gruntu w Nowinach gm.Chełm.                                                                      L.
Koszty finansowe 15,03 zł stanowią odsetki budżetowe 15,00 zł i odsetki wobec dostawcy 0,03 zł                                                                                                                        M.O.
Zysk ( nadwyżka przychodów nad kosztami) =poz.A-B-E+I-L = wyniosła 616.096,02 zł  

Koszty w układzie rodzajowym wyniosły 157.387,07zł z tego: * zużycie materiałów i energii 24.695,68 zł, * zakup usług obcych 61.266,32 zł, *wynagrodzenia i koszty ZUS 64.209,01 (
w tym osobowe -bez kosztów ZUS 19.830,74zł, z umów -zlecenia 39.815,00 zł) * pozostałe- ubezpieczenia, koszty podrózy słuzb.itp. 7.216,06 zł
                                                                       

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego. Nie wystąpiły należne wpłaty na fundusz statutowy.
Uzyskiwana nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) corocznie przeznaczana jest na zapewnienie możliwości funkcjonowania w roku (latach) następnych.

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-08-06



W 2019 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody ofiarowane przez podatników 1 % podatku , które łącznie wyniosły 117.469,80 zł plus środki z 1% z roku 2018r. 27.456,03zł= razem
środki w 2019r wyniosły 144.925,83 zł.                                                                                                                                                                                                                    W
roku 2019 wydatkowano na następujące cele kwotę 126.757,64 zł:                                                                                                                                                                               *
opłacenie kosztów opieki nad chorymi w ramach zespołu medycznego 107.949,52 zł                                                                                                                                                   *
opłacenie kosztów zatrudnienia pracownika d/s koordynacji i obsługi wypożyczalni sprzętu medycznego 8.100,00 zł                                                                                                 *
opłacenie wydatków na reklamę w celu pozyskania  1 %  10.708,12 zł                                                                                                                                                                       
Środki do wykorzystania w 2020r. 18.168,19 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

Zarządowi nie są znane inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-07-15

Maria Koguciuk Tadeusz Boniecki, Anna Pasieczna, Józef Piłat, Andrzej Majchrzak, Jerzy Masłowski

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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