
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2020-03-27

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych

Kod Systemowy SFJOPZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 
do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy
STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM 
KUTNOWSKIE"

Siedziba podmiotu

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat KUTNOWSKI

Gmina KUTNO

Miejscowość KUTNO

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat KUTNOWSKI

Gmina KUTNO

Nazwa ulicy JASTRZĘBIA



wizualizacja sprawozdania

Numer budynku 15

Nazwa miejscowości KUTNO

Kod pocztowy 99-300

Nazwa urzędu pocztowego KUTNO

Identyfikator podatkowy NIP 7751112832

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla 
jednostek wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

0000142523

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2019-01-01

Data do 2019-12-31

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru, w tym:

Polityka rachunkowości uwzględnia 
w szczególności przedmiot 
działalności organizacji, tj. cele 
organizacji określone w § 10 statutu:
\na\/ odpłatne i nieodpłatne 
udzielanie osobom chorym w 
terminalnej fazie choroby 
nowotworowej opieki medycznej, 
psychicznej, socjalnej i duchowej 
przystosowanej do szczególnych 
potrzeb tych chorych, poprzez 
zespoły opieki domowej oraz 
poprzez pobyt w stacjonarnym 
zakładzie całodobowym na 
zasadach ustalonych regulaminem 
tego zakładu,\nb\/ udzielanie 
pomocy rodzinom chorych 
wymienionych w ust. 1,\nc\/ 
jednoczenie ludzi dobrej woli, 
gotowych udzielać wolontaryjnie 
opieki i pomocy w zakresie 
określonym powyżej.
\n\n\nJednostka – Hospicjum 
Kutnowskie prowadzi działalność z 
podziałem wymaganym przez 
ustawę o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 
określoną w § 9 statutu\n\nDo 
prowadzenia nieodpłatnej i 
odpłatnej działalności pożytku 
publicznego stosuje się rachunkowe 
wyodrębnienie tych form 
działalności w stopniu 
umożliwiającym określenie 
przychodów, kosztów i wyników ,z 
zastrzeżeniem przepisów o 
rachunkowości.\n\nW zakresie w 
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jakim ustawa o rachunkowości 
pozostawia jednostce prawo wyboru 
stosuje się:\n\n1 \/kwalifikację 
umów leasingu według zasad 
określonych w przepisach 
podatkowych i \n niestosowanie 
przepisów art. 3 ust. 4 i ust. 5 u.o.r.,
\n2\/ uproszczone zasady kalkulacji 
kosztu wytworzenia produktu – art. 
28 ust. 4a u.o.r,\n3\/ niestosowanie 
przepisów rozporządzenia w 
sprawie szczegółowych zasad 
uznawania, metod\n wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu 
prezentacji instrumentów 
finansowych – art. 28b\n ust. 1 u.o.r,
\n4\/ odstąpienie od ustalania 
aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego-\n art. 37 ust. 10 u.o.
r, \n5\/ rezygnację z zachowania 
zasady ostrożności przy wycenie 
poszczególnych składników 
aktywów\n i pasywów w zakresie 
tworzenia odpisów aktualizujących 
wartość aktywów oraz rezerw na \n 
znane jednostce ryzyko, grożące 
straty oraz skutki innych zdarzeń – 
art. 7 ust. 2b u.o.r,\n6\/ 
dokonywanie bilansowych odpisów 
amortyzacyjnych według zasad 
podatkowych – art. 32 ust 7\n oraz 
art. 33 ust. 1 u.o.r,\n7\/ odstąpienie 
od tworzenia biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów 
dotyczących przyszłych \n świadczeń 
na rzecz pracowników, w tym 
świadczeń emerytalnych – art. 39 
ust.6 u.o.r.\n\nŚrodki trwałe.\nW 
ciągu roku obrotowego środki 
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metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

trwałe wycenia się według ceny 
nabycia, na dzień 
bilansowy\nWedług ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy 
amortyzacyjne.\n\nAmortyzacja 
środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych.
\nPodstawą ustalenia amortyzacji 
środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych o 
wartości powyżej 10.000,00 PLN jest 
wykaz stawek amortyzacyjnych, 
stanowiący załącznik do u.p.d.o.p.
\nMetody amortyzacji: liniowa.
\n\n\nWycena krótkoterminowych 
aktywów finansowych i środków 
pieniężnych.\n\nNa dzień bilansowy:
\naktywa finansowe, tj. papiery 
wartościowe – wycenia się według 
wartości rynkowej albo ceny nabycia,
\ndla inwestycji krótkoterminowych, 
dla których nie istnieje aktywny 
rynek – wycenia się według ceny 
nabycia pomniejszonej o 
ewentualne odpisy aktualizujące,
\nudzielone pożyczki zaliczone do 
inwestycji – wycenia się w 
skorygowanej cenie nabycia 
pomniejszonej o ewentualne odpisy 
aktualizujące,\nlokaty terminowe – 
wycenia się według wartości 
nominalnej ( wraz ze 
skapitalizowanymi odsetkami)
\nśrodki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne wyrażone w walucie 
krajowej – wycenia się \n według 
wartości nominalnej,\n\nśrodki 
pieniężne i inne aktywa w walucie 
obcej – wycenia się według 
średniego kursu ,NBP ogłaszanego 
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dla danej waluty na ten dzień.
\n\nWycena krótkoterminowych 
rozliczeń międzyokresowych.\nNa 
dzień bilansowy w jednostce 
wycenia się je w wysokości 
poniesionych kosztów, które 
dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawczych, po upewnieniu 
się co do osiągnięcia w tym czasie 
korzyści ekonomicznych.
\n\nWycena funduszy\nFundusz 
własny organizacja wykazuje w 
wartości nominalnej. \n \nWycena 
zobowiązań\nNa dzień bilansowy 
zobowiązania krótkoterminowe 
wycenia się:\n1.kredyty i pożyczki – 
w kwocie wymaganej zapłaty, po 
doliczeniu należnych odsetek,\n2.
zobowiązania z tytułu zaliczek – w 
wysokości otrzymanej kwoty,\n3.
zobowiązania wekslowe własne – w 
kwocie wymaganej zapłaty,\n4.
zobowiązania objęte 
postanowieniem układu lub 
programem naprawczym – w kwocie 
wymaganej zapłaty,\n5.
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 
– w kwocie nominalnej,\n6.
zobowiązania z tytułu podatków i ceł 
– w kwocie wymaganej zapłaty,\n7.
pozostałe zobowiązania – w kwocie 
wymaganej zapłaty.\nZobowiązania 
w walutach obcych wycenia się 
według średniego kursu ustalonego 
na dzień wyceny danej waluty przez 
NBP. Różnice kursowe ustalone w 
trakcie roku lub na moment 
bilansowy odnosi się w ciężar 
kosztów finansowych lub na dobro 
przychodów finansowych.
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\n\nWycena należności.\nNa dzień 
bilansowy należności i roszczenia 
wyrażone:\nw walucie krajowej – 
wycenia się w kwocie wymaganej 
zapłaty (z ustaleniem należnych 
odsetek za zwłokę w zapłacie 
należności) z uwzględnieniem 
zasady ostrożności,\nw walutach 
obcych – wycenia się według 
średniego kursu ustalonego na 
dzień wyceny danej waluty przez 
NBP oraz po uwzględnieniu odpisów 
z tytułu aktualizacji wyceny.
\nRóżnice kursowe ustalone w 
trakcie roku lub na moment 
bilansowy odnosi się w ciężar 
kosztów finansowych lub na dobro 
przychodów finansowych.

ustalenia wyniku finansowego

Stowarzyszenie ewidencjonuje 
koszty w układzie rodzajowym na 
kontach zespołu 4 i według typów 
działalności na kontach zespołu 5. 
Ustalone na dzień bilansowy saldo 
konta „Wynik Finansowy” po 
zatwierdzeniu przez Walne 
Zgromadzenie sprawozdania 
finansowego zostaje zgodnie z 
podjętą uchwałą przeksięgowane na 
zwiększenie Funduszu Statutowego 
z przeznaczeniem na finansowanie 
działalności statutowej 
Stowarzyszenia.
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 
Stowarzyszenia „Hospicjum 
Kutnowskie” za rok 2019 zostało 
sporządzone 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 zgodnie z art. 46 ust.5 
pkt 6, 47 ust 4 pkt 6, 48 ust 5, 48a 
ust. 4, 48b ust 5 ustawy o 
rachunkowości z 29 września 1994 r 
z późn. zmianami. Sprawozdanie 
finansowe za 2019 rok nie podlega 
badaniu przez biegłego rewidenta.

pozostałe

Sprawozdanie finansowe jednostki 
sporządzono w oparciu o przepisy 
ustawy o rachunkowości z dnia 
29.09.1994 z późniejszymi zmianami 
z uszczegółowieniem dotyczącym 
„jednostki małej” zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do ustawy oraz 
przepisami dotyczącymi specyfiki 
jednostki określonymi w ustawie z 
7.04.1989 r prawo o 
stowarzyszeniach i ustawy z 
24.04.2003 r o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, oraz 
statutem stowarzyszenia i 
pozostałymi uregulowaniami 
wewnętrznymi.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
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opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 6435941.86 6352618.82 -

+Aktywa trwałe 3915508.26 3809977.77 -

++Wartości 
niematerialne i 
prawne

0 0 -

++Rzeczowe 
aktywa trwałe

3915058.26 3809527.77 -

++Należności 
długoterminowe

450 450 -

++Inwestycje 
długoterminowe

0 0 -

++Długotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

0 0 -

+Aktywa 
obrotowe

2520433.60 2542641.05 -

++Zapasy 10829.41 8174.55 -

++Należności 
krótkoterminowe

214460.24 160940.06 -

++Inwestycje 
krótkoterminowe

2282130.30 2367918.69 -

++Krótkotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

13013.65 5607.75 -

+Należne wpłaty 
na fundusz 
statutowy

0 0 -

Pasywa razem 6435941.86 6352618.82 -
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+Fundusz własny 4919722.09 4644063.39 -

++Fundusz 
statutowy

4644063.39 4396614.92 -

++Pozostałe 
fundusze

0 0 -

++Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

0 0 -

++Zysk (strata) 
netto

275658.7 247448.47 -

+Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

1516219.77 1708555.43 -

++Rezerwy na 
zobowiązania

0 0 -

++Zobowiązania 
długoterminowe

0 0 -

++Zobowiązania 
krótkoterminowe

120049.98 372119.68 -

++Rozliczenia 
międzyokresowe

1396169.79 1336435.75 -

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody z 
działalności 
statutowej

1856454.04 1224999.02 -
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+Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

383097.92 229928.88 -

+Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

1472086.12 893079.33 -

+Przychody z 
pozostałej 
działalności 
statutowej

1270 101990.81 -

Koszty 
działalności 
statutowej

1568573.06 997838.02 -

+Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

95786.94 99792.93 -

+Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

1472086.12 893079.33 -

+Koszty 
pozostałej 
działalności 
statutowej

700 4965.76 -

Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

287880.98 227161.00 -
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Przychody z 
działalności 
gospodarczej

0 0 -

Koszty 
działalności 
gospodarczej

0 0 -

Zysk (strata) z 
działalności 
gospodarczej (D - 
E)

0 0 -

Koszty ogólnego 
zarządu

8296.18 8243.45 -

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej (C + 
F - G)

279584.80 218917.55 -

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

0.02 1201.38 -

Pozostałe koszty 
operacyjne

4885.98 1452.65 -

Przychody 
finansowe

1277.79 28782.19 -

Koszty finansowe 317.93 0 -

Zysk (strata) 
brutto (H + I - J + 
K - L)

275658.70 247448.47 -

Podatek 
dochodowy

0 0 -

Zysk (strata) 
netto (M - N)

275658.70 247448.47 -
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Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis

Opis Informacja dodatkowa 2019

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.
Informacja_Dodatkowa_do_SF-2019.
pdf


