
INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

ZA ROK 2017 
Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach 

 
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 
Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.  
 
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 
Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 
poręczeń wszelkiego rodzaju. 
 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

Środki trwałe  

Nazwa grupy 
rodzajowej środków 

trwałych 

Stan na początek 
roku obrotowego Zwiększenie  Zmniejszenie Stan na koniec roku 

obrotowego 

Narzędzia, przyrządy, 
wyposażenie 

6639,00   6639,00 

Razem 6639,00   6639,00 

 
Umorzenia środków trwałych 

Nazwa grupy rodzajowej 
środków trwałych 

Stan na początek  
roku obrotowego Zwiększenie 

 
 
Zmniejszenie 

 

 
Umorzenie 

– stan na koniec roku 
obrotowego 

Narzędzia, przyrządy, 
wyposażenie 6639,00   6639,00 

Razem 6639,00   6639,00 

Inwestycje krótkoterminowe 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nazwa 

 
Kwota 

2016 2017 
Środki pieniężne w kasie 834,58 1589,25

Środki pieniężne na rachunku bakowym 80296,97 306468,68

Razem 81131,55 308057,93



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 
 

 
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego  

Kwota 

2016 2017 
1 Składki członkowskie 6220,00  5761,00 
2 Darowizny od osób fizycznych  6050,68  4764,37 
3 Darowizny od osób prawnych 0,00 1528,61 
4 Wpłaty z 1% podatku 175212,29 200381,20 
5 Zbiórki publiczne 44706,67 41782,47 

6 Dotacje „Radość z Pomagania” 2000,00 1500,00 

7 Inne 30913,60 26325,00 

8 Przychody finansowe 0,03 0,00 

Razem 265103,27 282042,65 
 
 
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 
 

 

Koszty realizacji zadań pożytku publicznego  

Kwota 

2016 2017 
1 Zużycie materiałów i energii 8373,96 6322,74 
2 Usługi obce 17278,25 13949,67 
3 Podatki i opłaty  30,00 0,00 
4 Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 691,39 
5 Inne koszty operacyjne  190 675,75  45102,47  

Razem 216357,96 66066,27 
 
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
 

Zmiany w funduszu statutowym 
 

Fundusz statutowy 

 
                     Kwota 

2016 2017 
Stan na początek roku  24460,91 43336,24 

Zwiększenie: przeksięgowanie dodatniego wyniku 
finansowego 

18875,33 48745,31 

Zmniejszenie: przeksięgowanie dodatniego wyniku 
finansowego 

 

 Stan na koniec roku obrotowego 43336,24 92081,55 

 
Na kapitał własny składa się fundusz statutowy. 
Stowarzyszenie nie tworzyło kapitałów i funduszy rezerwowych.  Zysk za 2017 rok zostanie 
przeznaczony na pokrycie kosztów nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego. 
 



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 
 
Z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło  
w roku 2017:  200 381,20 
z roku 2016  pozostało 40 000,00 
Razem: 240 381,20 
 
Z kwoty 240 381,20 wydatkowano kwotę 320,70 na organizację pikniku dla wolontariuszy.  
Na koniec roku 2017 z 1% podatku pozostało  240 060,50. 
Stowarzyszenie w roku 2017 nie finansowało kampanii 1% podatku ze środków 1% podatku 
od osób fizycznych. 
 

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. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które 
świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę. 
Informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 
jednostki omówiono powyżej.  
 
 
Sporządzono dn.  23.03.2018 
 
 
 
 
Podpisy Zarządu Stowarzyszenia: 

Józef Przybysz 
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Ewa Burdzy 

 
 


