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lnformacja dodatkowa za 2015 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie

lnformacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalnościgospodarczej:

L. ObjaŚnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyęzyn ewentualnych ich zmian
w stosunku do roku poprzedniego.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie Przyjęte metodv wvcenv w zasadach (politvce) rachunkowości

środki trwałe Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne

Wartości niematerialne i prawne
Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy

amortyzacyjne
wvcena następuie zgodnie z ustawa o rachunkowości

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
zmiany w aktywach trwałych (środkach trwałych), ich stan na początek roku obrotowego według grup,
zmniejszenie, zwiększenie i stan na koniec roku oraz wartość umorzeń(amortyzacji).

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwale- Stowarzyszenie

Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na początek roku
obrotoweso Aktualizacia przvchodv

przemieszcze

nia Rozchodv

stan na koniec
roku
obrotowego

1. grunty (w tym prawo
użvtkowania sruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty
inżvnierii ladowei i wodnei 100 000,00 100 000,00
3. urzadzenia techniczne i maszvnv 0,00
4. środki transportu 72094,60 57 645,00 t29 739,60
5. inne środki trwałe 78 250,6I 78 250,67

Razem 250345,2l 0,00 57 645,00 0,00 0,00 3o7 990,2t

b. umorzenie środków

Nazwa grupy
składników majątku

1. grunty (w tym prawo
la

2. budynki, lokale i

obiekty inżynierii

3. urządzenia
techniczne i

4. środki tr
64 t73,875. inne środki trwałe



Stowarzyszenie w roku 2010 rozpoczęło inwestycję - budowa Hospicjum Stacjonarnego w Smardach
Górnych, którą kontynuowało w roku 2014

d. Podział naIeżności według pozycji bilansu o pozostaĘm na dzień bilansowy, przewidywanym umową
okresie spłaty
NależnoŚci krótkoterminowe Stowarzyszenia wynoszą 1 508,00, natomiast należności NZOZ Hospicjum
Domowe wynoszą: 85 837 ,92 zl z czego 84 5L6,00zł to kwota za usługi w ramach kontraktu z NFZ opole

2, wartości niematerialne i

5. dochodzone na drodze

g. Podzial zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową
okresie spłaty

zobowiazania z tvtułu

okres wvmasalności

Razemdolroku l powyżejlroku
stan na

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotoweso

koniec roku
obrotoweso

początek roku
obrotoweqo

koniec roku

1. kredvtów i pożvczek 0,00 0,00 0,00

2. dostaw i usług 8 449,90 5 4L4,o2 8 449,90 5 4L4,o,

Stowarzyszenie 7 o54,o7 7 487,27 7 054,07 ! 487,2

NZOZ Hospicium Domowe 1 395,83 3 926.75 1 395,83 3 926,7

3. podatków w tvm: 2t43,00 3 905,00 2L43,00 3

stowarzvszenie 193,00 148,00 193,00

NZOZ Hospicium Domowe 1 950,00 3 757,00 ]_ 950,00 3757,0l
4. u bezpieczeń społecznvch 5782,56 9720,06 5782,56 9 720,0l

Stowarzyszenie 785,84 801,,73 785,84 80t,7



NZOZ Hospicjum Domowe 4 996,72 8 918,87 4996,72 89
5. wvnagrodzeń 0,00 0,00 0,00

6. zobowiązań wekslowvch
0,00 0,00 0,00 0,9,

7. innych zobowiązań 51100,33 5L87o,37 51 100,33 51 870,3,
Stowarzyszenie 43 015,00 43 015,00 43 015,00 43

NZOZ Hospicium Domowe 8 085,33 8 855,37 8 085,33 8 855,
Razem 67 475,79 70 909,87 0,00 0,00 67 475,79 70 909,8,

h. informacja o inwestycjach
krótkoterminowych

435 185,05
W tym:

Stowarzyszenie: 248966,53
Rachunek bieżący 19 801,08
Rachunek bieżący - darowizny 26 356,59
Rachunek bieżacv - t% 66 429,30
Lokata terminowa t36 272,39
Kasa 3,51
Konto Pay Pal t4,06
Karta prepaid 89,60
NZOZ Hospicjum Domowe L862L8,52
Rachunek bieżący 141 498,30
Kasa 2,72
Pożyczka dla Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi
Kluczborskiej 43 015,00
Środki pieniężne w drodze L702,50

3) lnformacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów
okreŚlonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną;

a. Przychody z działalności
statutowej 977 429,78

składki brutto określone statutem
Stowarzyszenie- składki członkowskie 486,4t

Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnei pożvtku publiczneso 960 404,37

Stowarzvszenie - L% 198 416,01
Darowizny pieniężne 56 963,71

Zbiórki publiczne 2t797,t5
Ceeiełki 7L0,00
Nawiązki sądowe 300,00
Dotacie:

uM kluczbork 70 000,00
UM Bvczvna 5 000,00

starostwo powiatowe kluczbork 4 550,00

NZOZ Hospicjum Domowe 602 667,50

Przychody z działalności statutowej
odpłatnei pożvtku pu blicznego t7 o25,oo

stowarzvszenie:

Wypożyczanie sprzętu medyczno-
reha bilitacvinego 12 105,00

Organizacja szkoleń 4920,00



b. pozostałe przvchodv 4997,93
Stowarzyszenie: sprzęt darowany
NZOZ Hospicjum Domowe pozostałe przych.
operacvine

c. Przychody finansowe 677,t0
Stowarzyszenie 669_,45

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 669.45

lnne przvchodv finansowe 0,00

NZOZ Hospicium Domowe ;;;;;, , ;,...=:::łi ś
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 7,65

lnne przychody finansowe

4) informacje o strukturze kosztów stanowiącyc63h świadczenia pieniężne i niepieniężne określone
statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na działalność
statutową odpłatną i nieodpłatną

a. lnformacie o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej
pożvtku publicznego 650 013,50
stowarzyszenie 86 084,42
Koszty zużycia materiałów i enerqii 4 810,24

koszty zarzqdu 9 103,34

ko sztv utrzv ma n ia bi u ra 7 402,44

usłuąi telefoniczne 4 775,77
usługi pocztowe 1642,60
Koszty szkoleń 9 852,29

ko sztv po m o cv o si e ro co nv m 804,71

kosztv wolontariatu 870,49
koszty naprawy sprzętu t200,t0
wvnagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 4t228,t6
pozostałe usłuei 3 834,26

Pozostałe kosztv 7220,02

roszty realizacji d'żiatalno'ś amtowej-
odpłatnei.poż$kupublićżńćeo ::., ]
Kosztv zakupu i przeglądu sprzętu 9 000,00
pozostałe kosztv 5 778,7t

Koszty administracyjne
StowarzVszenie 28 397,7t
- zużvcie materiałów i energii 583,66

- usługi obce 16 802.53

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia 2 309,00

- amortyzacja 8 699,52

NZoZ 52L352,66
- zużycie materiałów i energii 8 057,64

- usłusi obce 20627,27

- podatki i opłaty 6 3t4,75
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia 388 644,16

- amortvzacia 0

- pozostałe koszty (wyjazdy do pacjentów) 96 584,84

-wvdatki nie stanowiace kosztów 1 130,00

4 990,06,

7,93

t4 t78,7L



b, Koszty finansowe 34,30
NZoZ 34,30
prowizia bankowa 0,00

Sporządziła : Sylwia Tuszyńska
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