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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje Ogólne
Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
VIII Wydział Gospodarczy Gdańsk pod nr KRS 0000231110 i datą wpisu 23 marca 2005 roku.
Przyjęcie w poczet Organizacji Pożytku Publicznego - dnia 14 lutego 2006 roku.
Stowarzyszeniu nadano numer ewidencji podatkowe NIP: 5871588677
Dzięki wpisaniu na listę KRS Stowarzyszenie jest osobą prawną.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Jego cechy określa art. 2 ust. 1 Prawa o Stowarzyszeniach.
Prowadzi nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego, a także w ograniczonym zakresie
działalność gospodarczą.
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Celem działania Stowarzyszenia jest:
•
•
•
•
•

całościowa opieka nad chorymi w terminalnym okresie choroby, a szczególnie choroby
nowotworowej, którzy zakończyli leczenie przyczynowe;
towarzyszenie choremu i jego rodzinie (niezależnie od ich przekonań i światopoglądu);
szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie
tej choroby nowotworowej pozostającymi w domach;
szkolenie ochotników Wolontariuszy do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi
w hospicjum i w domach;
propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej.

2. Założenie kontynuacji działania
Czas działania Stowarzyszenia.
Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2019 roku, przy założeniu kontynuowania działalności statutowej, przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności.
Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów
i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności
Stowarzyszenia w przyszłym okresie.
Okres objęty sprawozdaniem.
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.
W skład Stowarzyszenia nie wchodzą jednostki wewnętrzne samodzielnie sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe.
Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Na dzień 31.12.2019 r. w skład Zarządu wchodzą:
•
•
•

Anna Jochim-Labuda Dyrektor / Członek Zarządu
Alicja Makowska Dyrektor / Członek Zarządu
Rafał Grądzki HR / Członek Zarządu

Na dzień 31.12.2019 r. w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
•
•
•
•

Zygmunt Orzeł Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Maria Nowakowska Członek Komisji Rewizyjnej
Jacek Jerzemowski Członek Komisji Rewizyjnej
Rafał Szlązak Członek Komisji Rewizyjnej

3. Przyjęte zasady/polityka rachunkowości
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ("Ustawa").
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zachowaniem kosztu historycznego.
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Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.
Przyjęte zasady (polityka rachunkowości), w tym metody wyceny aktywów i pasywów (w tym
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego,
zostały zastosowane w sposób ciągły o ile nie zaznaczono inaczej.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, który
przeznaczony jest dla Organizacji Pożytku Publicznego.
Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Stowarzyszenia
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasada memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów
poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty ich wartości.Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł są
ujmowane w koszty, jako odpis jednorazowy.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł są amortyzowane liniowo.
Stawki amortyzacyjne stosowane dla WNiP:
Licencje, oprogramowanie
B+R projekty zakończone sukcesem
Inne WNiP

od 20% do 100%

rocznie

od 20% do 50%

rocznie

od 20% do 100%

rocznie

Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Koszty poniesione na naprawy, przeglądy, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy okresu
sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Środki trwałe powyżej wartości 10.000,00 zł, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich użyteczności ekonomicznej.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej do 10.000,00 zł są odpisywane w koszty
jednorazowo.
Ewidencji bilansowej podlegają środki trwałe o wartości powyżej 2000,00 zł, a ewidencji pozabilansowej
podlegają środki trwałe / wyposażenie o wartości do 2000,00 zł.
Wartość darowanych środków trwałych jest odnoszona na rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych jest rozpoznawana w okresie, jako
przychód z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego z darowizn rzeczowych.
Wycena darowanych środków trwałych dokonywana jest na podstawie porównania wartości 2-3 tych
samych lub podobnych przedmiotów dostępnych na rynku, uwzględniających ich stopień zużycia.
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Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę
okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów
amortyzacyjnych.
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę
wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do
odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości,
w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata
wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki
uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata
pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:
1.

grunty

0%

rocznie

2.

budowle i budynki

2,50%

rocznie

3.

urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem
sprzętu komputerowego)

14%-100%

rocznie

4.

sprzęt komputerowy

30%-100%

rocznie

5.

środki transportu

20%-100%

rocznie

6.

inne środki trwałe

10%-100%

rocznie

Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół
ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu przystosowania ulepszenia do
dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich
finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
Amortyzacja tego środka trwałego nastąpi dopiero po ukończeniu budowy i oddaniu do użytkowania.
Zapasy / rzeczowe składniki aktywów obrotowych
W ciągu roku obrotowego rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się:
•
•
•

materiały i towary – według ceny nabycia brutto;
wyroby gotowe – według kosztu wytworzenia;
darowizny otrzymane – należy zastosować cenę sprzedaży takiej samej lub podobnej rzeczy
z uwzględnieniem zużycia (sporządzenie umowy darowizny).

Na dzień bilansowy materiały, towary oraz wyroby gotowe wycenia się według cen nabycia lub kosztu
wytworzenia nie wyższych niż ceny sprzedaży netto. Przy wycenie stosuje się zasadę ostrożnej
wyceny. Różnicę wynikającą z wyceny odnosi się na konto pozostałych kosztów operacyjnych.
Ujmowane w rozchodzie według metody "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".
Na dzień bilansowy wszystkie magazyny podlegają inwentaryzacji.
Darowane materiały, towary, sprzęt medyczny, środki higieny, środki czystości, żywność, itp. wyceniane
są podobnie, jak darowizna środków trwałych na porównaniu wartości 2-3 tych samych lub podobnych
przedmiotów dostępnych na rynku uwzględniających ich stopień zużycia i termin przydatności.
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Wyroby gotowe na dzień bilansowy stan zapasów / wyrobów gotowych z uwzględnieniem ich ilości
i przydatności gospodarczej ustalonej i zweryfikowane droga inwentaryzacji, podlegają wycenie
i spisowi z natury. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.
Należności krótko- i długookresowe
Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuję się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
lub kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktualizujących ich wartość zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub
finansowych.
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w banku i w kasie wykazuje się według wartości nominalnej.
Wykazana w sprawozdaniu pozycja inwestycje krótkoterminowe ujmuje krótkoterminowe lokaty (do roku
od założenia) wraz z odsetkami naliczonymi od tych lokat na dzień bilansowy.
Środki pieniężne walutowe wyceniane są na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości,
według średniego kursu NBP dla danej waluty na ten dzień.
Lp.

Waluta

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

1

USD

-

-

2

EUR

4,2585

4,30

Lokaty finansowych środków pieniężnych o okresie do 12 miesięcy kwalifikuje się, jako inwestycje
krótkoterminowe.
Lokaty zakładane na okres powyżej 12 m-czy kwalifikuje się, jako inwestycje długoterminowe.
Na dzień bilansowy lokaty są wyceniane i korygowane o naliczone, lecz na dzień bilansowy
nieotrzymane odsetki.
Rozliczenia międzyokresowe
Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
przyszłych okresów sprawozdawczych.
W pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych Stowarzyszenie wykazuje rozliczane w czasie głównie
koszty polis ubezpieczeniowych (ubezpieczenia samochodów, majątku i ubezpieczenia osobowe).
Fundusz Statutowy
Fundusz Statutowy jest głównym źródłem finansowania działalności statutowej.
Powiększany uchwałami o coroczny wynik na działalności.
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Źródłem zwiększenia Funduszu Statutowego są uzyskane składki członkowskie, darowizny pieniężne,
darowizny rzeczowe, środki pozyskane z 1%, odsetki finansowe oraz przychody z działalności
gospodarczej pozostające do wykorzystania na cele statutowe.
Wykorzystanie środków z funduszu następuje zgodnie ze statutem, na realizacje celów statutowych,
prowadzenie rehabilitacji psychicznej i fizycznej, tworzenie bazy sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego,
rozbudowę hospicjum i tworzenie nowych miejsc szeroko rozumianej opieki paliatywno-hospicyjnej.
Na ochronę zdrowia, wolontariat i towarzyszenie w żałobie.
Stan funduszu statutowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 26 335 923,67 zł.
Nie występowały i nie występują żadne wypłaty z funduszu statutowego.

Fundusz Statutowy

BO 01.01.2019 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

BZ 31.12.2019 r.

2018 i poprzednie lata

20 434 935,25

5 900 988,42

-

26 335 923,67

Razem Fundusze

20 434 935,25

5 900 988,42

-

26 335 923,67

Rezerwy
Rezerwy w bilansie ujmowane są wówczas, gdy na Stowarzyszeniu ciąży obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania
kwoty tego zobowiązania, zgodnie z obowiązującymi ustawami.
Rezerwy utworzono między innymi, na:
•
•

świadczenia pracownicze (niewykorzystane urlopy),
koszty usług obcych (niefakturowane)

Zobowiązania
Zobowiązania są prezentowane w pasywach w zależności od ich terminu zapłaty jako długo lub
krótkoterminowe.
Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty (wartość nominalna wraz
z należnymi odsetkami, jeżeli takie występują).
Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania wymagalne w okresie przekraczającym 12
miesięcy od dnia bilansowego.
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania wymagalne w okresie do 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Dotacje, Subwencje i Darowizny
Dotacje, subwencje i darowizny są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje
wystarczająca pewność, iż dotacja, subwencja i darowizna zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną
wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji, subwencji i darowizny.
Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odpisywana systematycznie
w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, zgodnie z obowiązującymi
ustawami.
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Ustalanie wyniku finansowego - uwagi
Przychody
Wszystkie otrzymane środki pieniężne ujmowane są w przychodach w momencie ich otrzymania. Środki
z tytułu sprzedaży produktów, towarów, materiałów lub usług, ujmuje się w rachunku zysków i strat
w momencie zaksięgowania wystawionej faktury lub paragonu. Księgowanie w przychody następuje
z datą wykonania czynności/ sprzedaży. Odsetki od lokat ujmowane są na przychodach finansowych.
Otrzymane darowizny rzeczowe przyjmowane są do magazynu i księgowane w przychody przyszłych
okresów. W momencie wydania do używania następuje odniesienie w koszty amortyzacji (jeśli chodzi o
środki trwałe) lub koszty zużycia materiału (jeśli chodzi o materiały) z jednoczesnym przypisaniem kont
przychodowych dotyczących odpowiedniego rodzaju działalności. Pozostające na magazynach
darowizny rzeczowe nie są ani kosztem, ani przychodem roku, w którym nie zostały zużyte.
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą,
niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Różnice kursowe
Na dzień bilansowy różnice kursowe wykazywane są per saldem. W zależności od wyniku ujmowane
są w pozostałe przychody operacyjne lub koszty operacyjne.
Koszty
W koszty rodzajowe księgowane są wydane do użytku środki trwałe, wyposażenie lub wartości
niematerialne i prawne. Do kosztów zaliczamy tez wydany z magazynu materiał na podstawie
dokumentu RW, RWH, RWD itp. Kosztem są wykonane usługi, jeśli nie zaliczamy ich do usług
inwestycyjnych. Kosztem są również naliczone wynagrodzenia i pochodne ZUS.
Kosztem jest również koszt własny sprzedanych wyrobów po wydaniu z magazynu wyrobów gotowych
Klasyfikacja przychodów i kosztów do poszczególnych rodzajów działalności.
Stowarzyszenie klasyfikuje przychody i koszty według czterech rodzajów działalności:
•
•
•

•

nieodpłatna działalność pożytku publicznego (nieodpłatna działalność statutowa).
Pozycja A I Rachunku zysków i strat, koszty pozycja B I Rachunku zysków i strat;
odpłatna działalność pożytku publicznego (odpłatna działalność statutowa).
Pozycja A II Rachunku zysków i strat, koszty - pozycja B II Rachunku zysków i strat;
pozostała działalność statutowa
Pozycja A III przychody Rachunku zysków i strat, koszty - pozycja B III Rachunku zysków i
strat;
działalność gospodarcza
Pozycja D - przychody Rachunku zysków i strat, koszty - pozycja E Rachunku zysków i strat.

Do nieodpłatnej działalności zaliczamy działalność w sferze zadań publicznych, o których mowa
w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za którą nie pobieramy
wynagrodzenia od adresatów tych działań. Działania te mieszczą się w zamkniętym katalogu zadań
publicznych, umieszczonych w statucie Stowarzyszenia.
Zaliczamy do tej nieodpłatnej działalności zarówno koszty jak i przychody, które związane są
z pozyskiwaniem: darowizn, dotacji, zawiązków sądowych, zbiórek publicznych, przychodów ze składek
członków stowarzyszenia, przychodów z jednego procenta.
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie pokryciu kosztów
związanych z ich pozyskaniem.
Do kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zaliczamy; koszty związane ze wparciem
dzieci osieroconych, wsparciem osób w żałobie, koszty akcji wolontariatu, koszty zajęć seminaryjnych,
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koszty administracyjne związane z tymi działaniami, koszty zakupu sprzętu medycznego, wyposażenia
medycznego, koszty komunikacji z darczyńcami.
Do odpłatnej działalności pożytku publicznego zaliczamy przychody i koszty z tytułu świadczenia
nieodpłatnych usług medycznych dla podopiecznych będących pod opieką Hospicjum Stacjonarnego,
Domowego oraz Poradni Medycyny Paliatywnej. Do tej kategorii zaliczamy tez otrzymywane darowizny
celowe uzyskiwane z organizacji samorządowych.
Koszty tych usług w części pokrywane są w ramach kontraktu realizowanego na rzecz NFZ, a w części
przez przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (darowizny). Od pacjentów ani ich
rodzin nie są pobierane opłaty za usługi medyczne realizowane w ramach kontraktu NFZ.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego
DPP-I-0212-139-JK/14 podpisanej przez Dyrektora Departamentu oraz interpretacją Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów (Departament Społeczeństwa Obywatelskiego DOB.PA.21.2018.KK), przychody
i koszty prezentowane są w sprawozdaniach finansowych w pozycji odpłatna działalność statutowa.
Do pozostałej działalności statutowej zaliczamy koszty i przychody badań lekarskich wykonywanych
w Stowarzyszeniu a refakturowanych przez miejscowy Specjalistyczny Szpital.
Do przychodów i kosztów z działalności gospodarczej zaliczamy:
Pozycja I Rachunku zysków i strat, koszty pozycja J Rachunku zysków i strat
a) przychody z tytułu sprzedawanych posiłków, najmu gabinetów, szkoleń, najmu sprzętu
medycznego dla osób spoza Stowarzyszenia, sprzedaży książek, zniczy.
b) koszty zakupu materiałów i usług związanych z wytworzeniem posiłków, kosztów zakupu
książek i innych towarów sprzedażowych.
Koszty Zarządu
Pozycja G Rachunku zysków i strat
W przypadku organizacji pozarządowej obejmują te koszty, które organizacja ponosi niezależnie od
realizacji zadań statutowych lub prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można ich jednak
utożsamiać z kosztami administracyjnymi, gdyż te ostatnie mogą również powstawać przy realizacji
nieodpłatnej lub odpłatnej działalności statutowej, a także gospodarczej. Koszty ujmowane są z zasadą
memoriału w roku obrotowym, którego dotyczą niezależnie od płatności. Koszty ewidencjonuje się
według rodzajów działalności i są odrębnie ewidencjonowane. Oprócz wynagrodzeń organów zaliczamy
część kosztów administracyjnych.
Koszty administracyjne
Dzielone są współczynnikiem pomiędzy poszczególne rodzaje działalności proporcjonalnie do udziału
kosztów danej działalności w ogóle kosztów

II. BILANS
Bilans wykazuje sumę aktywów i pasywów w kwocie 32.398.026,01 zł.
W aktywach główną pozycją są aktywa obrotowe i stanowią 78,90% aktywów ogółem.
Drugą najważniejszą pozycją są aktywa trwałe, które stanowią 21,10%.
Główną pozycją pasywów natomiast jest fundusz własny, który stanowi 94,69% pasywów ogółem.
Pozostałą część (5,31%) stanowią zobowiązania i pozostałe fundusze (FGŚS).
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rachunek wyników za okres od 01.01. 2019 r. do 31.12.2019 r. zamknął się dodatnim wynikiem netto
4.341.171,41 zł.
Główną pozycją są przychody z działalności pożytku publicznego w kwocie 10.546.036,00, które
stanowią 93,24% przychodów ogółem roku 2019.
Przychody z działalności gospodarczej stanowią 2,22% przychodów ogółem roku 2019.
Pozostałe przychody operacyjne to 0,78% przychodów ogółem roku 2019.
Przychody finansowe (głównie odsetki z lokat) 3,76% przychodów ogółem roku 2019.

IV. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01.01.2019 R. –
DO 31.12.2019 R.
Informację dodatkową sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości, w tym
uzupełniono o inne informacje wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do
Jednostki.

1. Informacja o zobowiązaniach finansowych Stowarzyszenia
Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnione w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły.
Wystąpiły zatrzymane kaucje gwarancyjne na należyte zabezpieczenie usług budowy.
Na dzień 31.12.2019 r. wynoszą one 241 576,71 zł.
Kaucje na dzień bilansowy 31.12.2019 r. zostały podzielone na krótkookresowe i długookresowe.
a) Kaucje gwarancyjne krótkoterminowe do 1 roku
Kompleks

167 114,69

2 SUN Sp. z o.o.

26 146,68

Razem krótkoterminowe

193 261,37

B. III. PASYWA

Do wypłaty w 2020 roku
b) Kaucje gwarancyjne długoterminowe powyżej 1 roku do 3 lat
Kompleks

41 778,67

2 SUN Sp. z o.o.

6 536,67

Razem długoterminowe

48 315,34

B. II. PASYWA

Do wypłaty w okresie do 36 mc-y
W 2018 kaucje gwarancyjne nie występowały.
c) Kaucje gwarancyjne są wykazywane w dwóch pozycjach bilansu:
- zobowiązania krótkoterminowe: 193 261,37 zł,
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- zobowiązania długoterminowe 48 315,34 zł.

2. Kredyty i pożyczki organizacji.
a) Kredyty i pożyczki w organizacji w 2019 roku

nie wystąpiły

Zabezpieczenia na majątku Stowarzyszenia

nie wystąpiły

Sprawy sądowe na zobowiązaniach

nie wystąpiły

Udział funduszu statutowego w funduszu własnym

85,85%

Zobowiązania ogółem w funduszach własnych

5,61%

Rezerwy na zobowiązania w zobowiązaniach ogółem
b) Informacja o zaliczkach
i nadzorujących.

i

kredytach

w

18,00%

organach

administracji,

zarządzających

W roku 2019 zaliczek, kredytów i pożyczek członkom organów administracji, zarządzającym
i nadzorującym nie udzielano.
Nie udzielano również żadnych poręczeń ani gwarancji osobom wchodzących w skład zarządu oraz
organu nadzorującego.

3. Uzupełniające
dane
o
rzeczowych
aktywach
trwałych,
zapasach,
należnościachkrótkoterminowych, środkach pieniężnych oraz pasywach.
a) Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych za rok 2019

Lp.

1.
2.

Wyszczególnienie
Programy
komputerowe
Inne wartości
niematerialne i
prawne
Razem

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na koniec
roku
obrotowego

Zmniejszenia

99 794,08

18 541,75

25 065,11

93 270,72

-

-

-

-

99 794,08

18 541,75

25 065,11

93 270,72

b) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za rok 2019

Lp.

1.
2.

Wyszczególnienie
Programy
komputerowe
Inne wartości
niematerialne prawne
Razem

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na koniec
roku
obrotowego

Zmniejszenia

99 794,08

18 541,75

25 065,11

93 270,72

-

-

-

-

99 794,08

18 541,75

25 065,11

93 270,72

Wartość netto wartości niematerialnych na początek jak i koniec okresu wynosiła 0,00 zł
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c) Zestawienie środków trwałych oraz środków trwałych w budowie za rok 2019

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Budynki i budowle

2.

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

4 045 228,43

-

-

4 045 228,43

Grunty

513 500,00

-

-

513 500,00

3.

Środki transportu

193 529,00

40 900,00

-

234 429,00

4.

Maszyny, urządzenia,
wyposażenia

457 639,29

43 411,68

-

501 050,97

5.

Pozostałe środki trwałe

53 094,09

108 071,35

-

161 165,44

6.

Razem

5 262 990,81

192 383,03

-

5 455 373,84

7.

Rozbudowa Puckiego
Stowarzyszenia (081)

121 657,44

3 725 916,09

795 163,05

3 052 410,48

8.

Środki trwałe w budowie
(082)

71 581,58

13 424,91

81 372,38

3 634,11

9.

Razem

193 239,02

3 739 341,00

876 535,43

3 056 044,59

5 456 229,83

3 931 724,03

876 535,43

8 511 418,43

OGÓŁEM

Planowane nakłady na aktywa trwałe w roku 2020 to kwota około 5 800 000,00 zł:
•
•
•

projekt DOSIA
projekt strony internetowej
przebudowa Hospicjum

2 500 000,00
2 500 000,00
800 000,00

d) Umorzenie środków trwałych za rok 2019 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

1.

Budynki i budowle

880 265,90

101 045,71

-

981 311,61

2.

Grunty

-

-

-

-

3.

Środki trwałe w budowie

-

-

-

-

4.

Środki transportu

166 293,87

16 098,33

-

182 392,20

5.

Maszyny, urządzenia,
wyposażenia

353 665,36

21 202,58

-

374 867,94

6.

Pozostałe środki trwałe

80 169,64

57 209,42

-

137 379,06

7.

Rozbudowa Puckiego
Stowarzyszenia

-

-

-

-

8.

Razem

1 480 394,77

195 556,04

-

1 675 950,81

OGÓŁEM

1 480 394,77

195 556,04

-

1 675 950,81

Stowarzyszenie w 2019 roku nie było stroną umów leasingu, umów dzierżawy.
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e) Wartość netto środków trwałych za rok 2019 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

1.

Budynki i budowle

3 164 962,53

-

2.

Grunty

513 500,00

-

3.

Środki transportu
Maszyny, urządzenia,
wyposażenia
Pozostałe środki
trwałe
Razem

4.
5.
6.
7.

Rozbudowa Puckiego
Stowarzyszenia (081)

8.

Środki trwałe w
budowie (082)

9.

Razem

Zwiększenia Zmniejszenia

Stan na koniec
roku obrotowego

-101 045,71

3 063 916,82

-

513 500,00

27 235,13

24 801,67

-

52 036,80

76 898,38

22 209,10

-

126 183,03

50 861,93

-

23 786,38

3 782 596,04

97 872,70

-101 045,71

3 779 423,03

121 657,44

3 725 916,09

795 163,05

3 052 410,48

71 581,58

13 424,91

81 372,38

3 634,11

3 975 835,06

3 837 213,70

775 489,72

6 835 467,62

OGÓŁEM

Zawarto umowy najmu pomieszczeń do przechowywania sprzętu medycznego. Pomieszczeń tych
(obce środki trwałe) nie amortyzowano.
Umowa zawarta z firmą „Agmięs” na kwotę brutto 984,00 zł za m-c.
f)
Lp.

Zapasy
Wyszczególnienie

31.12.2018

31.12.2019

33 217,62

29 666,81

129 821,11

217 700,24

1

Materiały w magazynach

2

Towary w magazynach

3

Wyroby gotowe

-

880,00

4

Zaliczki na dostawy

-

15 010,00

163 038,73

263 257,05

Razem
W pozycji nie wystąpiły odpisy aktualizujące
g) Należności
Tytuł należności
Lp.

Okres wymagalności

Razem 2019 r.

powyżej roku

do 1 roku

Należności z
tytułu

Stan na
początek
roku
obrotowego

Stan na
koniec roku
obrotowego

Stan na
początek
roku
obrotowego

Stan na
koniec roku
obrotowego

Stan na
początek
roku
obrotowego

Stan na
koniec roku
obrotowego

1.

Dostaw i usług

400 875,60

399 787,76

-

-

400 875,60

399 787,76

2.

Budżetowe

-

-

-

-

-

-

3.

Wynagrodzeń

813,51

5 734,76

-

-

813,51

5 734,76
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4.

Dochodzone na
drodze Sądowej

5.

Innych należności
Razem

-

-

-

-

-

-

14 830,84

5 210,00

-

-

14 830,84

5 210,00

416 519,95

410 732,52

-

-

416 519,95

410 732,52

Należności długoterminowe nie wystąpiły.
h) Inwestycje krótkoterminowe
Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2018, BZ

Rok 2019, BZ

I.

środki pieniężne:

2 307 388,45

2 707 974,78

1.

w kasie

765,97

742,56

2.

na rachunkach bankowych bieżących

2 306 622,48

2 707 232,22

II.

na inwestycjach krótkoterminowych

19 921 684,70

22 161 592,90

Razem

22 229 073,15

24 869 567,68

i)

Lp.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne.

Wyszczególnienie
Stan na
początek roku
obrotowego

Zmniejszenia

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

2 300,00

2 300,00

-

-

-

8 040,48

27 041,62

19 001,14

Pozostałe

80 357,50

83 632,69

3 275,19

-

Razem rozliczenia
międzyokresowe kosztów
czynne.

82 657,50

93 973,17

30 316,81

19 001,14

Stan na
początek
roku
obrotowego

Zmniejszenia

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

I.

Rozliczenia międzyokresowe
kosztów czynne (WN)

1.

Ekwiwalent za odzież medyczną
z 2018 r.

2.

Polisy ubezpieczeniowe

3.

j)

Krótkoterminowe

Rezerwy na zobowiązania

II.

Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe (MA)

1.

Rezerwa na niewykorzystane urlopy

-

-

102 852,71

102 852,71

2.

Rezerwa na odprawy emerytalne

-

-

62 900,00

62 900,00
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3.

Rezerwa na premie regulaminowe

-

-

144 100,00

144 100,00

Razem rezerwy

-

-

309 852,71

309 852,71

Po raz pierwszy jednostka zastosowała wycenę bilansową niewykorzystanych urlopów, odpraw
emerytalnych oraz rezerw na premie regulaminowe obciążając wynik finansowy za 2019 r.
Wycena została zakwalifikowana do rezerw na zobowiązania.
k) Zobowiązania

Okres wymagalności do 1 roku
Lp.

Zobowiązania

I.

Zobowiązania krótkoterminowe razem

1.

Dostawy i usługi

2.

Stan na
początek roku
obrotowego

Stan na koniec
roku obrotowego

486 415,15

1 246 468,98

57 433,24

567 055,79

Budżetowe

206 372,31

244 867,57

3.

Wynagrodzenia

199 537,25

206 581,86

4.

Z tytułu dotacji

5.

Inne zobowiązania (w tym ZFŚS)

6.

Inne

-

5 303,71

7.

Gwarancje należytego wykonania budowy

-

193 261,37

II.

Zobowiązania długoterminowe

-

48 315,34

Gwarancje należytego wykonania budowy

-

48 315,34

B.III.PASYWA

358,44
22 713,91

29 398,68

B.III.PASYWA
B.II.PASYWA

Zwiększone zobowiązania wynikają z otrzymanych na dzień 31.12.2019 r. jeszcze nie zapłaconych
faktur z tytułu usług budowlanych.
Na zobowiązania długoterminowe składają się wyłącznie zatrzymane kaucje gwarancyjne na należyte
wykonanie budowy Hospicjum.

4. Struktura zrealizowanych przychodów w przekroju rodzajów działalności struktura
zgodna z układem rachunku zysków i strat wg załącznika nr 6 UoR.
Przychody z działalności Statutowej

a)

Rodzaj przychodów

31.12.2018 r.

31.12.2019 r.

10 310 755,13

10 546 036,00

1.

Przychody z działalności Statutowej

a)

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego.

7 180 302,99

7 194 140,01

- Darowizny pieniężne

4 132 819,54

4 250 431,51

540 010,06

564 358,19

- Zbiórki puszki

14

A. RZIS
A.I. RZIS

- Darowizny rzeczowe

138 682,72

55 344,81

2 349 570,67

2 321 745,50

19 220,00

2 260,00

Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego.

3 003 327,96

3 208 791,83

- Usługi

3 003 327,96

3 208 791,83

Przychody z pozostałej działalności statutowej.

127 124,18

143 104,16

- w tym Dotacje / Granty

122 500,00

140 500,00

2.

Przychody z działalności gospodarczej.

313 312,21

250 610,99

a)

Sprzedaż usług

242 904,72

200 723,71

b)

Sprzedaż towarów

70 407,49

49 887,28

10 624 067,34

10 796 646,99

- Wpłaty 1%
- Składki Członkowskie
b)

c)

Razem przychody z działalności operacyjnej
3.

Przychody pozostałe operacyjne

152 608,27

87 806,17

4.

Przychody finansowe

500 284,91

426 738,60

11 276 960,52

11 311 191,76

Razem przychody roku

A. II. RZIS

A.III.RZIS

D. RZIS

I. RZIS
K. RZIS

Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

b)

Pozostałe informacje o przychodach przyszłych okresów. Wyceny bilansowe:
Stan na początek
roku obrotowego

Stan na koniec
roku obrotowego

44 785,57

31 488,27

Środki trwałe sfinansowane dotacją (PZG)

-

-

3.

Dotacje na realizację projektów do wydatkowania w
latach następnych

-

16 901,14

4.

Darowizny rzeczowe nierozchodowane. Na dzień
bilansowy pozostające w magazynie. Odpisane w
przychody w momencie otrzymania.

-

67 920,49

44 785,57

116 309,90

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Środki trwałe otrzymane w formie darowizny

2.

Suma RMP Pasywa B. IV

K.RZIS

5. Struktura poniesionych kosztów.
a) Koszty według poszczególnych rodzajów działalności zgodnie z rachunkiem zysków i strat
wg załącznika nr 6 UoR.
Rodzaj kosztów

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

1.

Koszty z działalności Statutowej

6 100 618,94

4 715 972,84

B.RZIS

a)

Nieodpłatnej:

1 573 916,83

1 400 770,34

B.I.RZIS

b)

Odpłatnej:

4 525 027,38

3 312 753,93

B.II.RZIS

4 323 899,92

3 190 253,93

- Koszty usług
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- Koszty Grantów

201 127,46

122 500,00

1 674,73

2 448,57

c)

Pozostałe

2.

Działalność gospodarcza

259 000,23

263 481,12

E.RZIS

3.

Koszty zarządu

532 044,08

407 617,44

G.RZIS

4.

Pozostałe koszty operacyjne

72 349,81

86 716,54

J.RZIS

5.

Koszty finansowe

4 302,29

1 857,17

L.RZIS

6 968 315,35

5 475 645,11

Razem koszty

B.III.RZIS

b) koszty rodzajowe
Rodzaj kosztów

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

454 715,87

378 701,31

1 642 887,61

1 163 892,15

1.

Materiały i energia

2.

Usługi obce

3.

Podatki i opłaty

337 377,17

231 339,93

4.

Wynagrodzenia

3 237 244,58

2 561 257,25

5.

Ubezpieczenia społeczne

531 635,09

428 389,32

6.

Pozostałe koszty pracownicze

134 516,33

120 980,80

7.

Ubezpieczenia

13 466,73

10 018,62

8.

Towary (książki)

265,20

9.

Pozostałe koszty

612,45

5 332,30

10.

Refaktura

1 684,85

1 284,50

11.

Zuż. materiałów kuchnia

140 947,66

222 780,60

12.

Rozliczenie kosztów

6 709 451,33

5 417 399,44

6 709 451,33

5 417 399,44

Suma obrotów zaznaczonych kont

-

6. Przychód i koszty do opodatkowania wg rachunku zysków i strat.
31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

11 311 191,76

11 276 960,52

Koszty Ogółem

6 968 315,35

5 475 645,11

Dochód

4 342 876,41

5 801 315,41

Przychody do opodatkowania

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

11 311 191,76

11 276 960,52

Naliczone nie otrzymane% od lokat za 2019 r.

- 96 100,01

- 78 301,42

Amortyzacja darowanych śr. trwałych

- 13 297,30

- 20 463,39

9 360,00

- 14 570,00

- 100 037,31

- 113 334,81

Przychód Ogółem

Przychód ogółem

Naliczone, lecz nieotrzymane składki członkowskie
Korekty razem
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Przychody podatkowe do CIT-8

11 211 154,45

11 163 625,71

Koszty do opodatkowania

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

Koszty ogółem

6 968 315,35

5 475 645,11

- 666,81

- 1 720,40

- 13 297,30

- 20 463,39

- 140 500,00

- 122 145,56

- 8 389,24

był zysk

Rezerwa na niewykorzystane urlopy

- 102 852,71

nie było rezerwy

Rezerwa na premie

- 144 100,00

nie było rezerwy

Rezerwa emerytalna

- 62 900,00

nie było rezerwy

Korekty razem

- 472 706,06

- 144 329,35

Koszty podatkowe do CIT-8

6 495 609,29

5 331 315,76

Dochód do opodatkowania w CIT-8

4 715 545,16

5 832 309,95

- 666,81

- 1 720,40

4 714 878,35

5 830 589,55

Odsetki budżetowe
Amortyzacja darowanych śr. trwałych
Koszty grantów / dotacje gminne
Strata na działalności

Odsetki
Dochód do opodatkowania

Dochody stowarzyszenia są wolne od podatku dochodowego z uwagi na korzystanie ze zwolnienia
przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 6c oraz art. 17 ust 1, punkt 47 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.
art. 17 ust 1, punkt 47 otrzymane dotacje

140 500,00

122 145,56

art.17 ust. 1 pkt 6c dochód przeznaczony na
działalność statutowa

4 574 378,35

5 708 43,99

Razem

4 714 878,35

5 830 589,55

7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tyt. 1% PIT oraz
sposobów wydatkowania środków pochodzących z PIT.
Pochodząca z 1% PIT

Kwota

Uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych

7 508 182,49

Uzyskana w roku obrotowym

2 321 745,50

Razem kwota uzyskana

9 829 927,99

Kwota wydatkowana w ramach środków z 1%

2 212 538,39

Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki
pochodzące z 1% PIT
Inwestycje budowlane

865 000,00

Wynagrodzenia (premie i zlecenia)

712 886,34

Wpłaty/ podpisy na ZFSŚ (korektami)

56 538,39
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Wydatki na szkolenia, usługi informatyczne, itp..

578 113,66

Środki z 1% pozostające na 31.12.2019 r.

7 617 389,60

W 2019 roku Stowarzyszenie Puckie Hospicjum zostało poddane badaniu przez Pomorski Urząd
Wojewódzki w Gdańsku wydział Finansów i Budżetu pod katem prawidłowości wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ocena kontrolowanej działalności pozytywna.
Zaplanowane i już częściowo wdrożone w 2020 roku inwestycje, wyczerpią uzyskane środki z 1%.

8. Inne informacje dodatkowe
Struktura zatrudnienia Puckiego Hospicjum.
Rok 2018
(w etatach)
40,46

Przeciętne zatrudnienie

Rok 2019
(w etatach)
44,29

Zatrudnienie w okresie styczeń - grudzień 2019 z podziałem na grupy zawodowe w etatach:
Stanowisko

Etaty

Administracja

15,68

Personel Medyczny - główny

15,67

Personel Medyczny - pomocniczy

10,64

Zarząd

2,30

Razem

44,29

Personel medyczny stanowi 70% pracowników ogółem.

9. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Do pozycji środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych Hospicjum zaliczyło
środki pieniężne, inne aktywa pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie
odpowiednio na 31 grudnia 2018 r. (2.307.388,45) i 31 grudnia 2019 r. (2.707.974,78).
a) (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej:
01.01.2019 - 31.12.2019

01.01.2018 - 31.12.2018

330 375,90
330 375,90

418 114,07
418 114,07

01.01.2019 - 31.12.2019

01.01.2018 - 31.12.2018

5 787,43

- 160 862,00

Odsetki z inwestycji (lokaty)
Razem
b) Zmiana stanu należności

Zmiana stanu należności
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c) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)
01.01.2019 - 31.12.2019

01.01.2018 - 31.12.2018

396 103,64

436 036,90

412 265,53

-

808 369,17

436 036,90

01.01.2019 - 31.12.2019

01.01.2018 - 31.12.2018

63 656,36
71 524,33

- 76 975,70
- 13 296,69

135 180,69

- 90 272,39

Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu
nabycia rzeczowych aktywów trwałych
Razem
d) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

RMKC
RMKB
Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych

e) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
01.01.2019 - 31.12.2019

01.01.2018 - 31.12.2018

- 192 383,03

- 142 207,00

- 18 541,75

- 55 007,88

- 2 862 805,57

- 121 657,44

- 3 073 730,35

- 318 872,32

Zwiększenia środków trwałych
Zmiana stanu wartości niematerialnych
i prawnych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu
nabycia rzeczowych aktywów trwałych
Razem

10.

Pozostałe informacje

Stowarzyszenie nie zaciągało zobowiązań i nie udzielało kredytów ani pożyczek.
Nie było również poręczycielem ani zastawcą.
W Hospicjum nie istnieje pojęcie wypłat z zysku w jakiejkolwiek formie.
a) W 2019 w Hospicjum wprowadzono nowe przepisy regulacyjne, a mianowicie:

1. Regulamin Wynagradzania
2. Regulamin ZFŚS
3. Politykę Rachunkowości z załącznikami:
• plan kont
• obieg dokumentów
• charakterystyka systemu przetwarzania danych
• opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów
4. Procedury zakupów:
Nie wystąpiły zmiany w zakresie wycen oraz prezentacji zdarzeń gospodarczych (zmiany
w polityce rachunkowości nie miały wpływu na wyceny i wynik finansowy).
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b) Plany na przyszłość
Projekt "I CO TERAZ"
Zmniejszenia cierpienia chorych i ich bliskich poprzez dostarczenie realnej pomocy tym osobom
z zakresu opieki, emocji i formalności w postaci ogólnodostępnego w Internecie narzędzia, co jest
zgodne ze statutem Hospicjum par. 7.
Projekt "DOSIA"
Budowa stacjonarnego domu pomocy osobom niesamodzielnym oraz wymagającym opieki leczniczej
wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami odpowiadającymi na potrzeby osób starszych schorowanych
Projekt "Grandland"
Wyjście naprzeciw oczekiwaniom chorych i ich rodzinom poprzez udostepnienie pakietu sprzętu
i oprogramowania wspierającego sprawowanie opieki.
c) Z roku na rok Hospicjum stara się zwiększyć liczbę osób objętych opieką hospicyjną
I tak opieką objęliśmy w 2019 roku ponad 1300 osób, a w roku 2018 osoby objęte opieką to:
2019

2018

HS (Hospicjum Stacjonarne)

około 300 osób

około 265 osób

HD (Hospicjum Domowe)

około 230 osób

około 264 osoby

PMP (poradnia Medycyny
Paliatywnej)

około 800 wizyt

około 918 wizyt

d) Wolontariat w Stowarzyszeniu Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio działał od lat.
Oddanie, zaangażowanie Wolontariuszy w działalność naszego Hospicjum nie maleje.
Wolontariat dzielimy na:
1)
2)
3)
4)

Recepcyjny
Opiekuńczy
Upominkowy
Modlitewny

W 2019 r warsztaty wolontaryjne obejmowały, między innymi tematy:
•
•
•
•
•
•
•

przekazywanie trudnych informacji w recepcji Hospicjum,
warsztaty szkoleniowe dla nowych wolontariuszy,
warsztaty modlitewne,
warsztaty wolontariuszy z psychologami i lekarzami,
projekcje filmów,
warsztaty z aspektów religijno-duchowych w opiece nad pacjentami,
opieka nad rodzinami w żałobie.

W 2019 roku odbyły się 24 spotkania wyżej wymienionych wolontariatów, w których brało udział 290
wolontariuszy.
5) Akcyjny
W Wolontariacie akcyjnym w 2019 r wzięło udział 1901 osób w 76 akcjach woluntarnych, a
mianowicie:
•
•
•

Areopag Etyczny dla studentów kierunków medycznych,
Plener Literacki Szczecin,
Inauguracja Pól Nadziei,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarmark Dominikański (sprzedaż książek),
Pola Nadziei na Pomorzu,
Światełko dla Hospicjum (Akcja znicz),
Nordowe morsowanie,
Poczty sztandarowe,
Dzień organizacji pozarządowych,
Jarmark świąteczny w Pucku,
Zakotwicz Dobro Dębki,
Jarmark Cysterski,
Onko Rejs granicami Polski,
Pogrzeby, śluby,
Onko spływ kajakowy,
Bieg Piekło Północy,
Zaślubinowe morsowanie.

e) Konto bankowe VAT na 31.12.2019 r. wykazuje saldo 0,00 zł.
Hospicjum nie otrzymuje przelewów z tytułu świadczenia usług czy sprzedaży towarów podlegającej
podzielonej płatności za pośrednictwem konta VAT.
f) Audytorzy Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio
za rok 2019 (wartość brutto).
Rok 2019

Rok 2018
Perfektum-Audit

KPMG Audyt
sp. z o.o. sp.k.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa

30 750,00*

sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98
02-777 Warszawa

6 840,00

KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k przekazała darowiznę na rzecz jednostki w kwocie 30 750 zł.
g) Wynagrodzenia zarządu oraz organu nadzorującego
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

227 682,04

299 960,00

I.

Zarząd

1.

Wynagrodzenie Zarządu + k. ZUS

2.

Rezerwa na premie

-

17 100,00

3.

Rezerwa na niewykorzystane urlopy

-

28 400,00

4.

Razem Zarząd

227 682,04

345 480,00

II.

Komisja Rewizyjna

-

-

Wynagrodzenia i inne koszty na rzecz Członków Komisji Rewizyjnej w 2019 roku nie wystąpiły.
h) Informacja na temat wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę
Covid-19 na działalność Stowarzyszenia Puckiego Hospicjum p.w. Św. Ojca Pio.
Pojawienie się w Polsce pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w marcu 2020 r. spowodowało szereg
działań po stronie Hospicjum zmierzających do ograniczenia ryzyka jej ujemnego wpływu na działalność
Hospicjum.
Wprowadzono między innymi:
a) zakaz odwiedzin pacjentów w hospicjum stacjonarnym przez bliskich z jednoczesnym
udostępnieniem możliwości spotkań wirtualnych,
b) obowiązkowy pomiar temperatury dla osób z zewnątrz odwiedzających budynek hospicjum,
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c) wprowadzono dodatkowe procedury dezynfekcyjne pomieszczeń w trakcie doby,
d) ograniczono do wymaganego minimum fizyczną obecność pracy wprowadzając rozwiązania
pracy zdalnej i zmianowej,
e) przeprowadzono badanie na obecność wirusa SARS-COV-2 wszystkich pracowników
i współpracowników Hospicjum, oraz szereg innych działań obniżających ryzyko niemożności
świadczenia usług w kontrakcie z NFZ.
Na dzień dzisiejszy nie odnotowaliśmy żadnego przypadku zarażenia wirusem wśród pracowników oraz
pacjentów Hospicjum.
Ponadto Hospicjum realizuje zaplanowane działania zmierzające do stworzenia narzędzi
informatycznych umożliwiających zdalną opiekę i wsparcie chorych oraz bliskich poprzez wykorzystanie
Internetu, co powinno umożliwić w ciągu kolejnego roku znaczne rozszerzanie zasięgu i zakresu
wsparcia oraz przyczynić się do umocnienia marki Hospicjum, jako lidera opieki hospicyjnej w Polsce.
Do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy też spadku we wpływach z darowizn w porównaniu z rokiem
2019 i nie widzimy znaczącego ryzyka takich obniżek wpływów z darowizn, które miałyby odczuwalny
wpływ na działalność statutową w 2020 roku.
Chociaż działalność gospodarcza, którą stanowią sprzedaż książek, posiłków, najmu pomieszczeń,
to tylko ułamkowa część przychodów Hospicjum, to w ujęciu procentowym odnotowano znaczny spadek
przychodów z działalności w stosunku do ubiegłego roku.
W ocenie Zarządu Hospicjum posiada zasoby umożliwiające funkcjonowanie na kilka lat nawet
w sytuacji drastycznego spadku wpływów z darowizn.
W związku z tym uważamy, że nie ma istotnego zagrożenia kontunuowania działalności przez
Hospicjum.

Sporządzono - Marzena Kaszuba
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STOWARZYSZENIE PUCKIE HOSPICJUM PW.ŚW.OJCA PIO
84-100 PUCK , DZIEDZICTWA JANA PAWŁA II 12

NIP-587-158-86-77
II.

BILANS sporządzony na dzień

31.12.2019

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019rok

AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów

1

A. AKTYWA TRWAŁE

Stan aktywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
23 897 519,76

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE

0,00
3 975 835,06
0,00
19 921 684,70
0,00
2 969 604,63

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
Aktywa razem

163
416
2 307
82

038,73
519,95
388,45
657,50

28 997 060,52

6 835 467,62
22 161 592,90
3 400 965,49
263
410
2 707
19

257,05
732,52
974,78
001,14

0,00
26 867 124,39

3

32 398 026,01

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów

1

A. FUNDUSZ WŁASNY
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2

3

26 335 923,67

30 677 079,08

20 434 935,25
100 000,01
5 800 988,41

26 335 923,67
4 341 155,41

531 200,72

1 720 946,93

486 415,15
44 785,57
26 867 124,39

309
48
1 246
116

852,71
315,34
468,98
309,90

32 398 026,01

Puck dnia 09.06.2020 rok
Marzena Kaszuba
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STOWARZYSZENIE PUCKIE HOSPICJUM PW.ŚW.OJCA PIO
84-100 PUCK , DZIEDZICTWA JANA PAWŁA II 12

NIP-587-158-86-77

III.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz

Wyszczególnienie

1

2

A.
I

Przychody z działalności statutowej

D.
E.
F.

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

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

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

I.
J.

Kwota za rok
poprzedni
2018
3

Kwota za rok
obrotowy
2 019
4

10 310 755,13

10 546 036,00

7 283 582,99
3 003 327,96
23 844,18
4 715 972,84
1 400 770,34
3 312 505,77
2 696,73
5 594 782,29

7 194 140,01
3 349 291,83
2 604,16
6 100 618,94
1 573 916,83
4 525 027,38
1 674,73
4 445 417,06

313 312,21
263 481,12
49 831,09

250 610,99
259 000,23
-8 389,24

407 617,44

532 044,08

5 236 995,94

3 904 983,74

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

152 608,27
86 716,54

87 806,17
72 349,81

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

500 284,91
1 857,17

426 738,60
4 302,29

M.
N.
O.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

5 801 315,41
327,00
5 800 988,41

4 342 876,41
1 721,00
4 341 155,41

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
B.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
I
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
C.

Puck 09.06.2020 rok
Marzena Kaszuba
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