
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
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1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II w
Dębicy zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Przedmiotem działalności Hospicjum w Dębicy jest wykonywanie długoterminowej opieki
pielęgnacyjnej w warunkach domowych na rzecz pacjentów niesprawnych lub przewlekle chorych.
Działalność Hospicjum ujęta w Europejskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 9499Z. Hospicjum
zostało zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym w Rzeszowie w dniu 05.10.2006 i wpisane do
Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000264643. Posiada osobowość prawną.
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2. Sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające
kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego
sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie
krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
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3. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.
Aktywa i pasywa wycenia się przy użyciu zachowania zasady ciągłości w sposób określony
w ustawie rachunkowości.
- rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
- stan środków trwałych brutto 42.500,19
- umorzenie 36 593,54
Ewidencja pozostałych środków trwałych będących na stanie, służących do bieżącej działalności
prowadzona jest pozabilansowo. Na dzień 31.12.2015 wartość księgowa wynosi 385 035,90 obciążająca 
jednorazowo koszty.
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 – 0
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenione zostały w wartości nominalnej.
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4. Uzupełnienie danych o aktywach i pasywach.
Na aktywa Hospicjum składają się środki pieniężne na rachunku bankowym iw kasie pozyskane
głównie z wpływów działalności statutowej.
Na pasywa Hospicjum składa się wynik finansowy w kwocie 143 445,06 zł uzyskany na całokształcie
za 2015 rok
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5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem.
Na przychody Hospicjum w kwocie    209 706,97
składają się wpływy z działalności statutowej w tym:
- dotacje   6.200,00
- składki członkowskie        760,00
- wynik finansowy za 2014 rok   94 946,26
   - pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe)
 - darowizny osób prywatnych i firm   23 675,90
 - przychody z akcji Pola Nadziei   61 644,91
 - przychody z 1% pożytku publicznego   22 479,90
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6. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.
Na koszty Hospicjum w kwocie 66 261,91
składają się:
- koszty realizacji zadań statutowych: 45 061,93
Zakupiono między innymi:  materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu,
zorganizowano akcję "Pola Nadziei, szkolono wolontariuszy.
- koszty administracyjne 21 199,98
(opłaty bankowe, pocztowe, abonament telefoniczny, amortyzacja, ubezpieczenie)
Przychody i koszty zostały zrealizowane zgodnie ze statusem.
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7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Wynik finansowy za 2014 zwiększył przychody za rok 2015.
Wynik finansowy za 2015 w kwocie 143 445,06 zostaje przeznaczony na działalność statutową
w 2016 r.
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Sporządzono dnia: 2016-03-08 
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