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 żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych , gwarancji i poręczeń lub zobowiązan
warunkowych nie uwzględnionych w bilansie .
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
Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących ,zarządzających i nadzorujących ,a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w i ch imieniu tytułem gwarancji i poręczeń .
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1.Należnosci krótkoterminowe- nadłata za energie kwota 1.390,36
2. Inwestycje krótkoterminowe - środki na kotach bankowych kwota 145.512,26 środki w kasie kwota 1.086,63
3. Rozliczenie miedzokresowe kosztów - kwota 1.661,67
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 statutowe -z działalności niedoplatanej pożytku publicznego stanowią kwotę 242.365,90
- składki członkowskie - 333,00
-darowizny- 23.555,01
- darowizny osoby prawne -11.500,99
-darowizny ze zbiórek publicznych- 520,00
-wpłaty 1% podatku - 56.990,05
-dotacje od jednostek samorządy terytorialnego -96.200,00
- nawiazki sądowe - 53.166,85
-pozostałe dochody -100,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty związane z nieodpłatna dzialslnością pożytku publicznego stanowia kwotę 197.337,91
- usługi medyczne - 16.700,00
- usługi pielęgniarskie -55.000,00
- usługi prawne -13.460,00
-usługi marketingowe -3.500,00
-zakup środków medycznych- 751,50
- dojazdy do chorych- 13.968,47
-konserwacja sprzętu medycznego 2.902,80
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-usługi promocji i reklamy -2.807,00
-ubezpieczenia - pracownicy, oc -1089,00
-pozostałe koszty statutowe- 6.938,93
- wynagrodzenia i świadczenia pracownicze-79.798,73
-delegacje pracownicze- 421,10
Koszty ogóle zarządu- administracyjne stanowia kwotę 132.639,74
-zużycie materiałw i energii-14.406,07
-usługi obce -70.712,49
-wynagrodzenia oraz składki ZUS -23.271,19
- amortyzacja-24.249,99

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stan funduszu na początek roku wynosił 33.702,04 zmniejszenie tytułem przniesienia wyniku finansowego za 2018 -31.117,55
Stan funuszu środków trwałych- 1.717.000,00
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
Styowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego . W 2019 roku kwota przychodu z tytułu 1% podatku od osob fizycznych
wyniosła kwotę 56.990,05.
Śroki wydatkowane pochodące z 1% podarku od osób fizycznych przedstawialy sie następująco:
1. usługi medyczne -5.000,00
2. dojazdy do chorych- 3.000,00
3.konserwacja sprzętu i środki medyczne -3.990,05
4.wynagrodzenia i pochodne - 45.00,00
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
W 2019 roku stowarzyszenie sprzedało część nieruchomości otrzymanych w spadku w latach ubiegłych.
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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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