
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

brak

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

brak

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

 

1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2017 r. wykazują wartość 2 879 265,25 zł, w tym:

Wartość netto samochodu Nissan, Note 0,00 zł
Pozostałe środki trwałe oddane do użytkowania w 2017 r. wykazują wartości netto 2 879 265,25 zł ( umorzone w 100 % w miesiącu
oddania do użytkowania )
Nakłady na budowę hospicjum 0,00 zł

 

2. Aktywa obrotowe obejmują:

Należności krótkoterminowe nieprzeterminowane                 143 667,03 zł
Środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym                  76 632,18 zł

 

3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.

Lokal użytkowy wynajmowany od Gminy Miejskiej Kołobrzeg na podstawie umowy nr OR/2010/1/07         z dnia 05.12.2007 r. do
29.07.2015 r.

Lokal użytkowy wynajmowany od Lech Investment sp. z o.o. od 29.07.2015 r.

 

4. Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków, budowli
nie występują.

 

5. Fundusz statutowy w 2017 roku nie występuje.

 

6. Nie wystąpiły tytuły do utworzenia rezerw na zobowiązania.

 

7. Nie występują:

Zobowiązania długoterminowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania warunkowe

 

8. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:
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Zobowiązania wobec dostawców 76 213,15 zł
Zobowiązania wobec US z tytułu PDOF                   9 953,20 zł
Zobowiązania wobec ZUS                                 36 991,68 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 18 372,64 zł
Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych                 18 684,89 zł
Pozostałe zobowiązania                       21,00 zł

Nie występują zobowiązania przeterminowane.

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych dotacji oraz darowizn na budowę hospicjum na dzień 31.12.2017 r. wynoszą
2 462 608,82 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

1. Objaśnienia do rachunku wyników.

 

1. Rachunek wyników za okres 01.01 – 31.12.2017 r. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami dla jednostek nie
prowadzących działalności gospodarczej i zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 476 803,99 zł . Kwota nadwyżki
przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów w kolejnym roku. Stowarzyszenie poniosło znaczne nakłady na budowę
hospicjum, koszty umorzenia rozliczane będą w kolejnych latach począwszy od 2017 r.

 

2. Przychody statutowe za okres 01.01 – 31.12.2017 r. wyniosły łącznie 1 363 945,08 zł, w tym:
pokrycie kosztów obsługi hospicjum (NFZ) 184 839,20 zł
darowizny od osób prawnych   14 010,57 zł
darowizny od osób fizycznych (pieniężne,rzeczowe)          42 241,22 zł

zbiórka publiczna                   59 474,13 zł
darowizny z 1% 265 710,25 zł
nadwyżka przychodów z lat poprzednich                 675 640,79 zł
rozliczenie dotacji i darowizn dowysokości amortyzacji                                                    122 028,92 zł

 

Otrzymane dotacje w łącznej kwocie 60 000,00 zł

Urząd Gminy Kołobrzeg    10 000,00 zł
Gmina Miasto Kołobrzeg   50 000,00 zł

ujęte zostały w RMP i rozliczane będą po zakończeniu inwestycji poprzez odpisy umorzeniowe.

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty rodzajowe za okres 01.01 – 31.12.2017 r. wyniosły łącznie 887 040,47 zł, w tym:

Amortyzacja                                                   233 385,80 zł
Zużycie materiałów i energii                            61 502,94 zł
Usługi obce                                                   165 847,00 zł
Podatki i opłaty                                                    214,00 zł
Wynagrodzenia i świadczenia                       381 239,34 zł
Świadczenia                                                    38 716,80 zł
Pozostałe koszty rodzajowe                             6 134,59 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
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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

darowizny z 1%               265 710,25 zł

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

Stowarzyszenie otrzymało :

dotacje z Gminy Kołobrzeg w kwocie 10 000 zł

dotacje z Gminy Miasta Kołobrzeg w kwocie 50 000 zł

dofinansowanie RPO w kwocie  550 730,78 zł ( z tego częśc wykazana w RZIS 2017 r. 112 138,41 zł)

środki zostały wykorzystane na budowe i wyposażenie hospicjum stacjonarnego - ujawnione zostały w rozliczeniach międzyokresowych
przychodów i bedą rozliczanie w RZIS w okresie amortyzacji środków trwałych.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-05-30

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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