
INFORMACJA DODATKOWA

I

Stosowano następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:
- inwestycje rozpoczęte wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o 
odpisy amortyzacyjne (umorzenie),
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wg cen nabycia,
- środki pieniężne i fundusze wg wartości nominalnej,
- należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
- aktywa i pasywa wyrażone w  walutach obcych na dzień bilansowy wg średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w metodach wyceny aktywów i pasywów w stosunku 
do roku poprzedniego.

II

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE                         1.081 324,83 zł                                                   
                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
      1.Stan kasy                                                                                                  1.378 zł
      2. Stan na rachunkach bankowych                                                       1079945,96  zł
             a) rachunek bankowy PKO I O/Poznań                                             279945,96 zł zł
             b)        „            „                  „                  - lokata                          800000,00 zł  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
Należności krótkoterminowe:

 tytułu dostawy i usług z okresem wymagalności do 1 roku     821,98 zł
Zobowiązania krótkoterminowe z okresem wymagalności do 1 roku      5 643,29 zł

III

Przychody statutowe:                                         1.145.484,90 zł
 składki członkowskie                                                   540,00 zł
 z 1% podatku dochodowego                                   559 022,26 zł
 ze zbiórek publicznych                                             37126,70 zł
 pozostałe wpływy                                                   252 630,23 zł

Dotacje i subwencje                           240 281,30 zł
pozostałe przychody                              7 269,97 zł

Przychody finansowe
odsetki od lokat                                 35 955,63 zł

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-05-26

Koszty statutowe i Zarządu                       545 945,87 zł

wykorzystanie z 1 % podatku dochodowego                                    175 581,11 zł
wykorzystanie zbiórek publicznych                                                     8 213,12 zł
wykorzystanie wpływów na rozbudowę Hospicjum                               33 672,17 zł
koszty pozostałej działalności statutowej                                          124 429,54 zł
koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego                              63 881,93 zł
w tym leczenie obrzęku limfatycznego                                      55 678,93 zł
koncerty                                                                                  8 203,00 zl

Koszty administracyjne:                                                                  140 168,00 zł
w tym:
amortyzacja                               10 770,00 zł
zużycie materiałów                      17067,37 zł
usługi obce                                 24 520,67 zł
wynagrodzenia                            79 543,80 zł
narzuty na wynagrodzenia            
pozostałe koszty                          3 129,90 zł

V

W roku 2013 fundusz statutowy został zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2012 o kwotę 
242.777,89 zł i wynosił
na dzień 31.12.2013r. 1.582.507,36 zł

VI

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Stowarzyszenie realizowało w 2013r. zobowiązanie finansowe na kwotę 1.000.000,00 zł zawarte w formie Aktu 
Notarialnego, którego celem było 
  współfinansowanie rozbudowy Hospicjum Palium

VII

Przychody i koszty mają tendencję wzrostową. 
Zgromadzone środki są wykorzystywane przede wszystkim na realizację  celu statutowego: rozbudowywanie i 
pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium.
Wydatki na realizację ww celu statutowego stanowiły w okresie sprawozdawczym najważniejsze i najwyższe 
koszty ponoszone przez  Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie nie posiada znaczących składników majątkowych, poza środkami pieniężnymi zgromadzonymi 
na rachunku bankowym.
 Nie uległy zmianie także źródła finansowania działalności Stowarzyszenia, są nimi przede wszystkim: 
dobrowolne wpłaty darczyńców osób  fizycznych i instytucji, wpływy z wpłat 1% podatku dochodowego, zbiórki 
publiczne.

Druk: MPiPS


