
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Środki trwałe :                   Początek roku          Zwiększenia                Zmniejszenia          Stan na koniec roku 
- grunty                                1.657.303,28                     0,00                           0,00                  1.657.303,28
- budynki i budowle              4.171.831,22          9.868.442,00                      0,00                 14.040.273,22
- urządzenia techniczne            
  i maszyny                               87.343,79               70.349,35                        0,00                   1.171.645,80
- środki transportowe            561.646,67                     0,00                           0,00                      561.646,67 
- inne śr.trawłe                       847.600,88               6.411,25                           0,00                     854.012,13
- śr.trw.w budowie              7.679.223,65            2.207.218,35               9.868.442,00                  18.000,00   
    RAZEM                           15.011.360,74          12.463.643,37              9.868.442,00            17.606.562,11  
Umorzenie środków trwałych :  Początek roku     Amort.danego roku          Zmniejszenia         Stan na koniec 
roku 
- budynki i budowle                        417.807,92          268.925,98                     0,00                       686.733,90
- urządzenia techniczne
  i maszyny                                       62.571,20             9.984,99                      0,00                          72.556,19
- środki transportu                         425.100,62            58.633,06                     0,00                         483.733,68  
- inne środki trwałe                        809.887,07            58.301,25                     0,00                         868188,32     
   Razem                                     1.715.366,81           395.845,,28                    0,00                       2.111.212,09   
Wartości niematerialne i prawne :  Początek roku    Zwiększenia                Zmniejszenia           Stan na koniec 
roku 
                                                         44.189,63            4.769,33                          0,00                        48.958,96   
Umorzenie wart. niem.i prawnych: Początek roku     Amort.danego roku  Zmniejszenia                 Stan na koniec 
roku
                                                        44.189,63             4.769,23                          0,00                         48.958,96
2) Brak  
3) Brak  
4) Brak
5) Brak
6) stan na początek roku obrotowego              Zwiększenia    Zmniejszenia      Stan na koniec roku obrotowego 
    kapitał podstawowy           2.000,00                     0,00                                              2.000,00
    fundusz rezerwowy    8.609.470,08             1.173.642,90           0,00                9.783.112,98      
    zysk (strata)netto       1.173.642,90                                      1.173.642,90          -374.330,33    
                               
    RAZEM                     9.785.112,98                 1.173.642,90    1.173.642,90         9.410.782,65
7) Strata zostanie pokryta z zysku lat następnych.
8) W 2016  Fundacja nie tworzyła rezerw.
9) Hospicjum w 2016r. nie dokonało odpisów aktualizacyjnych wartości należności.
10) Brak zobowiązań długoterminowych. 
11) Czynne rozl. międzyokr. - początek roku - 41.722,12,   koniec roku - 0,00
      Bierne BRAK

II

Druk: MPiPS



II

1) rodzaje działalności - nieodpłatna w sferze usług zdrowotnych i działalność gospodarcza 
        przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -87.975 PLN.
        zasięg terytorialny - cały kraj,
2) nie dotyczy-wariant porównawczy.
3)    brak odpisów aktualizacyjnych środków trwałych,
4)    brak odpisów aktualizujących wartość zapasów,
5)    brak, 
6) Koszty bilansowe -                     6.873.244,10 minus
        - koszty sfinansowane z dotacji     915.898,52 zł
        - Składki ZUS zapł.01/2017              37.382,90 zł
        - umowy zlecenia zapł. w 01/2017  32.622,26 zł
        - amortyzacja śr. trwałych
          z dotacji                                       137.877,54 zł
        - średni kurs waluty NBP                 15.098,87 zł
       razem KNKUP                              1.138.880,09 zł
        Przychody bilansowe                 6.498.913,77 minus 
          - dotacje                                          26.794,53 zł
         - amortyzacja śr.trwałych
            z dotacji                                     137.877,54 zł
        razem przychody                            164.672,07 zł
     wynik podatkowy dochód                  532.546,49 zł
      Wynik bilansowy strata                   -374.330,33 zł
7)  nie dotyczy,
8)  nie dotyczy,
9) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2016 : 10.256.425,02 PLN
10) Brak takich wartości.

III

Nie dotyczy

IV

IV Nie dotyczy

V

1) Brak takich umów,

2) Brak.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

W roku obrotowym nie nastąpił a zmiana zasad polityki rachunkowości

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

        Brak.
5)
6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta za:
    a.  6,750,00 zł
    b.         0,00
    c.         0,00
   d.         0,00

VI

Nie dotyczy

VII

VIII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności 
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera 
korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez 
jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

Brak takich informacji.

IX

IX
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności 
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera 
korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez 
jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. 

Nie dotyczy

X

Brak takich informacji.
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