
                           INFORMACJA  DODATKOWA

                                    do sprawozdania finansowego 
                  Stowarzyszenia HOSPICJUM KUTNOWSKIE
                                           za 2018 rok

Stowarzyszenie sporządziło sprawozdanie finansowe za 2018 rok przy 
spełnieniu warunku dla  „jednostki małej” według załącznika nr 6 ustawy o 
rachunkowości  dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia
gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w sprawozdaniu.

1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych,  z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązaniach warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo;

Stowarzyszenie „Hospicjum Kutnowskie” nie ma żadnych zobowiązań z tytułu 
dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Informacja 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 udzielało kredytów członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, a także  zobowiązań zaciągniętych w ich 
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.



3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

                                                 A  K  T  Y  W  A
1.   Aktywa trwałe  

1/1 RZECZOWE  AKTYWA TRWAŁE

         Metody amortyzowania środków trwałych:

Stosując się do zmiany wprowadzonej do ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych  - Dz. U. poz. 2175, stowarzyszenie od 
1 stycznia 2018 roku przyjęło limit wartości środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych powyżej 10.000,00 zł.

Podstawą ustalenia amortyzacji środków trwałych i wartości  niematerialnych i 
prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł jest wykaz stawek amortyzacyjnych 
stanowiący załącznik do U.P.D.O.P.
Metody amortyzacji: liniowa

Wartość brutto środków trwałych

Rzeczowe aktywa 
trwałe-nazwa grupy
składników majątku
trwałego

Stan na
początek
roku

Aktualizacja Przychody Przemieszczenia

Przekwalifikowanie
 do składników
niskocennych

Rozchody Stan na
koniec
roku
obrotowego

Grunty – w tym prawo
Użytkowania gruntu

188.206,10              0,00              0,00              0,00          0,00 188.206,10

Budynki,  lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

           0,00             0,00              0,00              0,00          0,00            0,00

Urządzenia techniczne
i  maszyny

              12.500,00             16.380,00                   0,00           0,00    28.880,00

Środki transportu 148.541,01             0,00              0,00              0,00           0,00 148.541,01
Inne środki trwałe 409.466,30   -12.500,00             0,00   396.966,30         0,00            0,00

Razem 746.213,41             0,00     16.380,00   396.966,30                 0,00 365.627,11

Umorzenia środków trwałych

Umorzenia
nazwa grupy
składników majątku
trwałego

Stan na
początek
roku

Aktualizacja Amortyzacja
za  rok

Zmniejszenie Stan umorzeń
na koniec
roku

Wartość
netto
środków
trwałych
na początek
roku

Wartość
netto
środków
trwałych
na  koniec
roku 

Grunty – w tym prawo
Użytkowania gruntu

           0,00              0,00              0,00              0,00 188.206,10 188.206,10

Budynki,  lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

           0,00             0,00              0,00              0,00            0,00            0,00

Urządzenia techniczne
i  maszyny

           0,00    12.500,00             0,00              0,00    12.500,00            0,00   16.380,00

Środki transportu  141.849,33      6.691,68             0,00  148.541,01     6.691,68            0,00
Inne środki trwałe  409.034,84        -12.500,00             0,00  396.534,84            0,00        431,46            0,00

550.884,17             0,00      6.691,68  396.534,84  161.041,01 195.329,24 204.586,10



Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście ani zobowiązań 
wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli.

Amortyzacja

 Amortyzacja  za 2018 rok wynosi  6.691,68   zł
 W 2018 roku nie dokonywano nieplanowych odpisów amortyzacyjnych 
(tzn. związanych ze sprzedażą lub likwidacją nieumorzonych  środków trwałych).  

W 2018 roku  środki trwałe zwiększyły się na kwotę 16.380,00 zł (podnośnik 
transportowo-kąpielowy CARLO) . Przeksięgowano z grupy „Pozostałych środków 
trwałych „ do grupy „Maszyny i urządzenia techniczne” przenośny koncentrator tlenu 
EVERGO o wartości początkowej 12.500,00 ze (w całości umorzony.
W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r kwalifikacji wartościowej środka trwałego od 
kwoty ponad 10.000,00 zł składniki majątkowe nie spełniające tego kryterium 
przeksięgowano do składników niskocennych nie stanowiących środków trwałych.

1/2  ŚRODKI TRWAŁE  W BUDOWIE 

        Stan na 01.01.2018                    1.208.308,10 zł
        Zwiększenia w ciągu roku      -  2.396.633,57 zł
        Zmniejszenia w ciągu roku     -               0,00 zł
        Stan na 31.12.2018                  - 3.604.941,67 zł 

        W 2017 roku rozpoczęto prace budowlane przy realizacji zadania
        Inwestycyjnego budowy hospicjum stacjonarnego, które zakończono
        w miesiącu grudniu 2018 r. Trwa proces zakupu pierwszego wyposażenia
        i  dostosowania pomieszczeń gospodarczych do potrzeb jednostki.

1/3  NALEŻNOŚCI  DŁUGOTERMINOWE – wykazaną kwotę należności 
    
        długoterminowych w wysokości 450,00 zł stanowi kaucja  gwarancyjna
        za zajmowany lokal – wpłacona do RSM „Pionier”.

1/4  WARTOŚCI  NIEMATERIALNE  I  PRAWNE –  w kwocie brutto 3.575,82 zł  
        stanowił program księgowy  „Symfonia” i Licencja Standard. W związku
        ze zmianą kryterium wartościowego do kwoty ponad 10.000,00 zł
        pozycja została wyksięgowana z WNiP.



W 2018 roku wielkość tej pozycji bilansowej nie wzrosła. 

1/5  INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 

        Stan na 01.01.2018                                      0,00 zł
        Zwiększenia w ciągu roku      -                     0,00 zł
        Zmniejszenia w ciągu roku     -                     0,00 zł
        Stan na 31.12.2018                                      0,00 zł 
 

Inwestycje
długoterminowe

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia
w ciągu roku

Zmniejszenia
w ciągu roku

Stan na koniec
roku obrotowego

Nieruchomości                0,00                 0,00                        0,00                0,00
Wartości 
niematerialne
I prawne

               0,00                   0,00               0,00                 0,00

Długoterminowe
aktywa finansowe

               0,00                 0,00               0,00                 0,00

Udziały i akcje                0,00                  0,00               0,00                 0,00
Inne papiery
wartościowe                0,00                   0,00               0,00                 0,00
Udzielone 
pożyczki

            
               0,00                   0,00               0,00                 0,00

Inne długotermi-
nowe aktywa
finansowe

               0,00                  0,00               0,00                 0,00

Inne długotermi-
nowe inwestycje                0,00                   0,00               0,00                 0,00
Razem                0,00                 0,00               0,00                 0,00 

1/6  DŁUGOTERMINOWE  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – nie występują.

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na 
koniec roku 
obrotowego

3 575,82 3 575,82
3 575,82 3 575,82

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Inne zwiększenia Zmniejszenie

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na początek 
roku obrotowego

Amortyzacja za 
rok

Stan na koniec 
roku obrotowego

Stan na 
początek roku 

obrotowego 
(netto)

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(netto)

3 575,82 3 575,82
3 575,82 3 575,82



Aktywa obrotowe.

1/ ZAPASY.
     Na kwotę 8.174,55 zł składają się aktywowane na koniec roku zapasy 
     odżywek i płynów infuzyjnych otrzymanych w miesiącu grudniu w
     darowiźnie od firmy Frasenius Kabi Polska.
    

2/ NALEŻNOŚCI  KRÓTKOTERMINOWE

     Na koniec 2018 r stan należności krótkoterminowych wynosi  160.940,06 zł
     W tym: od odbiorców (NFZ) 156.604,06 zł
     
3/  INWESTYCJE  KRÓTKOTERMINOWE

       Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

                                                                 B.O. 1.01.2018 r.           B.Z. 31.12.2018 r

         Środki pieniężne w kasie                      3.069,35                        4.409,43  

         Środki pienieżne w banku               3.547.322,58                 2.363.509,26     
          W tym: 
          Rachunki bieżące 
          I pomocnicze                                        447.322,58                 2.363.509,26
          
          Krótkoterminowe lokaty
          bankowe                                              3.100.000,00                             0,00       
     
          Razem środki pieniężne                    3.550.391,93               2.367.918,69

          Naliczone należne odsetki od 
           lokat                                                           7.521,65                            0,00
           
     B/ Inne inwestycje krótkoterminowe  – nie występują

         KRÓTKOTERMINOWE  ROZLICZENIA  MIĘDZYOKRESOWE –  w kwocie
         5.607,75, zł stanowi wartość zawartych w grudniu 2018 r polis ubezpie-
         czeniowych od środków transportowych z okresem odpowiedzialności 
         na 2019 rok i abonament telefoniczny.



Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły Stan na początek
roku obrotowego

Stan na koniec
roku obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe
   kosztów według tytułów           5.454,66           5.607.75
a/opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania
    pomieszczeń                  0,00                  0,00
b/opłacone z góry prenumeraty czasopism
    i innych publikacji                  0,00                  0,00
c/opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe
    i osobowe            5.454,66            5.607,75
d/inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                  0,00                     0,00    
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe
   kosztów

         48.057,09  
               

                 0,00
               

a/inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów          48.057,09                  0,00
          

P  A  S  Y  W  A

Kapitały
    Kapitały własne                            B.O. 1.01.2018 r.           B.Z. 31.12.2018 r

    a/ fundusz statutowy                        4.220.112,49                  4.396.614,92
        zwiększenie funduszu  
        wynika z przeksięgowania
        wyniku finansowego za 2017 rok na
        finansowanie działalności statutowej.
   
    b/ Wynik finansowy roku ubiegłego     176.502.43                              -

    c/ Wynik finansowy roku bieżącego                                             247.448,47

                                                                                                                                    
razem kapitały własne                     4.396.614,92                   4.644.063,39

 Fundusz statutowy finansuje działalność statutową jednostki. Odzwierciedla   
stopień sfinansowania majątku "Hospicjum" (aktywów) środkami własnymi. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

A/ REZERWY  NA  ZOBOWIĄZANIA – nie występują

     
B/  ZOBOWIĄZANIA  DŁUGOTERMINOWE – nie występują

j. Ro zl ic ze ni a mi ęd z yo kr es ow e  c zy nn e  i b ie rn e  

T yt uły

sta n na  

ko ni ec  ro ku  o br oto w eg o

0, 00 0 ,0 0
0, 00 0 ,0 0

0, 00 0 ,0 00, 00 0 ,0 0
0, 00 0 ,0 0

p oc zą te k rok u  
o br oto w eg o1.O g ół em cz yn ne  r oz li cz en ia  międ z yo kr es ow e  k os zt ów  w g  ty tu łó w : 2 85 4, 00 4  53 9 ,75a. op ła co ne  z  gó ry  c zy ns ze  z  ty tu łu  wy na jm o wa ni a p om i es zc ze ń

b. op ła co ne  z  gó ry  p re nu me ra ty  c za so pis m  i inn yc h  pu bl ika c jic. op ła co ne  z  gó ry  u be zp ie cz en ia  m ają tk ow e  i 
os ob ow e 2 85 4, 00 4  53 9 ,75d. in ne  cz y nn e r oz lic ze ni a mi ęd zy ok re so we  ko sz tó w2.O g ół em bi er ne  ro z lic ze n ia międ z yo kr es ow e  k os zt ów  w g  ty tu łó w :
a. in ne  bi er ne  ro zl icz en ia  m ię dz yo kr es ow e ko sz tó w



C/ ZOBOWIĄZANIA  KRÓTKOTERMINOWE

                           okres wymagalny   Razem
do 1 roku  powyżej 1 roku

Zobowiązania
z tytułu

Stan na

początek
roku

koniec 
roku

początek
roku

koniec 
roku

początek
roku

koniec roku

Kredytów i 
pożyczek             0,00             0,00                0,00             0,00             0,00             0,00
Dostaw i usług  189.479,55  287.262.65                0,00             0,00  189.479,55  287.262.65
Podatków      7.475,00      8.153,00                0,00            0,00      7.475,00      8.153,00
Ubezpieczeń 
społecznych   22.936,29   24.930,18                0,00             0,00   22.936,29   24.930,18
Wynagrodzeń   39.849,39   44.756,29                0,00            0,00   39.849,39   44.756,29
Zobowiązań 
wekslowych             0,00             0,00                0,00            0,00             0,00             0,00
Innych 
zobowiązań     7.288,60     7.017,56                0,00            0,00     7.288,60     7.017,56
Razem  267.028,83  372.119,68                0,00            0,00  267.028,83  372.119,68

   Wykazany w bilansie na 31.12.2018  r.  stan zobowiązań stanowią:
           
   a/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług w  tym:                             287.262,65 zł

     - za usługi medyczne, księgowe. telekomunikacyjne, inne
       wykonane w m-cu XII/2018 r                                                        19.338,38 zł
     - za usługi budowlane (budowa hospicjum stacjonarnego)
       I nadzór budowlany  (Budrox Gostynin                                       267.924,27 zł       
      

  b/ zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych –     33.083,18 zł
       w tym:  
       - podatek dochodowy od wynagrodzeń za XI i XII 2018           -     8.153,00 zł

       - składki ZUS od wynagrodzeń za XI i XII 2018r                    -     24.930,18 zł
                       
   c/ zobowiązania z tyt. wynagrodzeń                                            -    44.756,29 zł
       (należne za m-c 12/2018 wynagrodzenia – wypłacone
        w styczniu 2019 r)

   d/  inne zobowiązania                                                                      -  7.017,56 zł
           w tym:
           - Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi                                                  - 60,00 zł
           - rozrachunki z pracownikami z tyt. dojazdów, inne                      947,56  zł   
           - kaucja za wypożyczony sprzęt                                                   6.010,00 zł     



       Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

       Zobowiązania warunkowe nie występują.       

      D/  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

            Stan na 01.01.2018              716.179,65 zł
            Zwiększenie                          620.256,10 zł
            Stan ma 31.12.2018          1.336.435,75 zł

  
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

                             
                   P  R  Z  Y  C  H  O  D  Y

Lp.                              Wyszczególnienie  Wartość z zł
     2018 rok

Struktura
       %

A. Przychody z działalności statutowej
       1.224.999,02

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego        229.928,88 

a 1 % dla OPP        171.928,88 13,70
d Dotacje          58.000,00 4,62
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

(NFZ)            893.079,33       71,16
III Przychody z pozostałej działalności statutowej 101.990,81
a Składki członkowskie 410,00 0,03
b Darowizny:

- pieniężne   - 39.932,36
-rzeczowe    - 20.815,93

60.748,29 4,84

c Zbiórki publiczne 22.072,01 1,76
d Pozostałe (zasądzenia) 18.760,51 1,50
B. Przychody z działalności gospodarczej                   0,00       0,00
C. Pozostałe przychody operacyjne

           1.201,38       0,10
D. Przychody finansowe          28.782,19 2,29

Razem przychody 1.254.982,59       100,00



5.  Informacje o strukturze poniesionych kosztów

                                              K O S Z T Y

Lp.                        Wyszczególnienie Wartość w zł
     2018 rok

Struktura
      %

A. Koszty działalności statutowej     997.838,02
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego     99.792,93
a Amortyzacja       0,00 0,00
b Zużycie materiałów i energii       52.546,62 5,22
c Usługi obce       13.459,96 1,34
d Wynagrodzenia       9.550,00 0,95
e Narzuty na wynagrodzenia         0,00 0,00
f Pozostałe koszty         24.236,35 2,41
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego     893.079,33
a Amortyzacja       6.691,68 0,66
b Zużycie materiałów i energii       29.551,68            2,93 
c Usługi obce       122.751,56 12,18
d Wynagrodzenia     651.762,92 64,69
e Narzuty na wynagrodzenia       66.451,91 6,60
f Pozostałe koszty        15.869,58    1,57
III. Koszty pozostałej działalności statutowej         4.965,76
a Amortyzacja 0,00
b Zużycie materiałów i energii 889,07 0,09
c Usługi obce 0,00 0,00
d Wynagrodzenia 0,00 0,00
e Narzuty na wynagrodzenia 0,00 0,00
f Pozostałe koszty        4.076,69 0,40
B Koszty działalności gospodarczej               0,00          0,00
C Koszty ogólnego zarządu

             8.243,4
5

         0,82

 D Pozostałe koszty operacyjne 1.452,65 0,14
 E. Koszty finansowe 0,00 0,00

RAZEM KOSZTY     1.007.534,12     100,00
D Podatek dochodowy od osób prawnych              0,00
E Zysk (strata) netto 

     247.448,47

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4,  6c, 40 i 47 ustawy o podatku od osób prawnych 
dochód jest wolny od podatku dochodowego jeśli zostanie przeznaczony na cele 
statutowe lub  statutowe pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie zapłaciło w 2018 roku  zaliczek na podatek dochodowy.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

   Fundusz statutowy ze stanu 4.220.112,49 zł na B.O. zwiększył się w ciągu roku
   o kwotę przeksięgowanego wyniku finansowego za 2017 rok w wysokości 
   176.502,43 zł i osiągnął na koniec roku poziom 4.396.614,92 zł.
   Fundusz finansuje działalność statutową jednostki.



7.  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.

     W 2018 roku stowarzyszenie uzyskało przychód z tyt. 1 % PDOF w  kwocie 
    171.928,88 zł który sfinansował nakłady inwestycyjne na budowę  
     hospicjum stacjonarnego.
     
     Saldo środków niewykorzystanych z 1 % PDOF na dzień 31.12.2018 roku
     jest zerowe.
   

 8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie
     do jednostki.

Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym 2018  lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym nie wystąpiły.

Aktualizacja wartości aktywów nie wystąpiła.

Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie i rachunku 
wyników nie wystąpiły.

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka nie jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powyżej, które 
to mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej 
oraz na wynik finansowy. 

Data sporządzenia:

Kutno, dnia 26.03.2019 r

                                                           Podpisy:  .....................................................     

Anna Cegielska                                                ….................................................
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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