
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI AL.POKOJU 7 31-548 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

 

 

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki zgodnie z umową Stowarzyszenia  jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2017 do 31.12.2017

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynłacji  działalności statutowej przez jednostkę.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Metody wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z  Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 t. ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz.
 2342 z późniejszymi zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 6 dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania
płatności.

Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym  oraz kalkulacyjnym.

Środki trwałe  oraz wartości niematerialne i prawne- wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia  lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości, w przypadku braku  możliwości ustalenia ceny nabycia 
wyceny dokonuje się według ceny rynkowej.

Inwestycje krótkoterminowe- wg ceny nabycia lub ceny  (wartości rynkowej), w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- wg cen nabycia  lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży od cen wytworzenia
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

Należności i udzielone pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności

Zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty

Rezerwy- w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa- w wartości nominalnej.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-12

        Druk: NIW-CRSO



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

        Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2017-12-31

Data sporządzenia: 2018-03-31

Kararzyna Zaitz-Żak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI
31-548 KRAKÓW
AL.POKOJU 7 
0000047746

Stan na

2017-01-01 2017-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 173 262,70 169 477,18

I. Wartości niematerialne i prawne 70 438,00 67 788,04

II. Rzeczowe aktywa trwałe 102 824,70 101 689,14

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 140 314,12 133 216,36

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 76,02 1 106,59

III. Inwestycje krótkoterminowe 139 879,41 132 041,08

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 358,69 68,69

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 313 576,82 302 693,54

PASYWA

A. Fundusz własny 234 820,08 242 720,47

I. Fundusz statutowy 359 324,81 359 324,81

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -176 881,97 -124 504,73

IV. Zysk (strata) netto 52 377,24 7 900,39

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 756,74 59 973,07

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 7 020,00 7 020,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 32 822,56 27 010,41

IV. Rozliczenia międzyokresowe 38 914,18 25 942,66

PASYWA razem 313 576,82 302 693,54

Data zatwierdzenia: 2018-07-12

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Data sporządzenia: 2018-03-31

Katarzyna Zaitz-Żak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI
31-548 KRAKÓW
AL.POKOJU 7 
0000047746

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 955 113,00 712 675,98

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 955 113,00 712 675,98

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 733 362,43 523 216,39

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 733 362,43 523 216,39

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 221 750,57 189 459,59

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 183 745,89 198 246,62

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 38 004,68 -8 787,03

I. Pozostałe przychody operacyjne 15 181,83 17 800,96

J. Pozostałe koszty operacyjne 624,31 610,31

K. Przychody finansowe 14,48 1,25

L. Koszty finansowe 199,44 279,48

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 52 377,24 8 125,39

N. Podatek dochodowy 0,00 225,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 52 377,24 7 900,39

Data zatwierdzenia: 2018-07-12

Druk: NIW-CRSO



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

INFORMACJE DODATKOWE ORAZ OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2017-
31.12.2017

1. Informacje o przekształceniu bilansu i rachunku zysku i strat za rok 2016 dla celów porównywalności tych danych z danymi
roku 2017

 AKTYWA 31.12.2016 po
przekształceniu

Przekształcenie 
danych dla celów
porównywalności

31.12.2016

A Aktywa Trwałe 173 262,70  173 262,70

I Wartości niematerialne i prawne 70 438,00  70 438,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 102 824,70  102 824,70

III Należności długoterminowe    

IV Inwestycje długoterminowe    

V Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe    

B Aktywa obrotowe 140 314,12  140 314,12

I Zapasy    

II Należności krótkoterminowe 76,02  76,02

III Inwestycje krótkoterminowe 139 879,41  139 879,41

IV Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe 358,69  358,69

C AKTYWA razem 313 576,82  313 576,82

 

 PASYWA 31.12.2016 po
przekształceniu

Przekształcenie 
danych dla celów
porównywalności

31.12.2016

A Fundusz własny 234 820,08  234 820,08

        Druk: NIW-CRSO



I Fundusz statutowy 359 324,81  359 324,81

II Pozostałe fundusze 0,00  0,00

III Zysk (strata)z lat ubiegłych -176 881,97 -176 881,97 0,00

IV Zysk (strata) netto 52 377,24 176 881,97 -124  504,73

B Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania 78 756,74  78 756,74

I Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00

II Zobowiązania długoterminowe 7 020,00  7 020,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 32 822,56  38 822,56

IV Rozliczenia międzyokresowe 38 914,18  38 914,18

 PASYWA razem 313 576,82  313 576,82

Przekształcenie bilansu  za rok  2016 jest niezbędne w związku ze zmianą prezentacji zysków i strat z lat ubiegłych.  Poprzednio wynik netto
 był reprezentowany jako wynik finansowy - różnica zwiększająca koszty lub  przychody   statutowe w roku następnym. Obecnie jeśli  wynik
netto  nie powiększa  funduszu statutowego wykazuje  są go w pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych

 RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT

31.12.2016 po
przekształceniu

Przekształcenie 
danych dla celów
porównywalności

31.12.2016

A Przychody z działalności
statutowej 955 113,00  955 113,00

I Przychody z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego 955 113,00  955 113,00

II Przychody z odpłatnej działalności
pożytku publicznego    

III Przychody z pozostałej działalności
statutowej    

B Koszty działalności  statutowej 733 362,43  910 244,40

I Koszty  z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego 733 362,43 -176 881,97 910 244,40

        Druk: NIW-CRSO



II Koszty  z odpłatnej działalności
pożytku publicznego

   

III Koszty z pozostałej działalności
statutowej    

C Zysk (strata) z działalności
statutowej      ( A-B) 221 750,57 176 881,97 44 868,60

D Przychody z działalności
gospodarczej    

E Koszty działalności  gospodarczej    

F Zysk (strata) z działalności
gospodarczej     ( D-E)   0,00

G Koszty ogólnego zarządu 183 745,89  183 745,89

H Zysk (strata) z działalności
operacyjnej                 ( C+F-G) 38 004,68 176 881,97 -138 877,29

I Pozostałe przychody operacyjne 15 151,83  15 151,83

J Pozostałe koszty operacyjne 624,31  624,31

K Przychody finansowe 14,48  14,48

L Koszty finansowe 199,44  199,44

M Zysk (strata) brutto ( H+I-J+K-L) 52 377,24 176 881,97 -124 504,73

N Podatek dochodowy 0,00  0,00

O Zysk ( strata) netto ( M-N) 52 377,24 176 881,97 -124 504,73

 

Przekształcenie rachunku zysków i strat za rok 2016 jest związane  zastosowaniem nowego wzoru sprawozdania finansowego zgodnie z
załącznikiem nr 6  ustawy o rachunkowości

 

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

1. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych zarządzających i nadzorujących:

Stowarzyszenie  w roku 2017 nie udzieliło kredytów, pożyczek członkom organów administracyjnych,  zarządzających i nadzorujących.

        Druk: NIW-CRSO



3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Objaśnienie do bilansu za 2017 rok

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiony jest w tabeli poniżej.

 

1. a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Pozycja w bilansie

Środków trwałych i
WNP

Wartość
początkowa

 

Zwiększenia z
tyt.:

Darowizna
   w trakcie

roku
obrotowego

Zmniejszenia z
tyt.:

sprzedaż,
likwidacja

Wartość
 końcowa

 Środki trwałe 195 242,95 40 408,66 0,00 235 651,55

Lokale 10 245,90 0 0,00 10 245,90

Urządzenia techniczne,
maszyny 1 070,00 0,00 0,00 1 070,00

Pozostałe środki trwałe
w tym    ( urządzenia
medyczne)

183 927,05 40  408,60 0,00 224 335,65

Wartości
niematerialne i prawne 107 088,61 0,00 0,00 107 088,61

Spółdzielcze
własnościowe prawo do
lokalu

106 000,00 0,00 0,00 106 000,00

Programy i
oprogramowanie
komputerowe

1 088,61 0,00 0,00 1 088,61

Suma ŚT+ WNP 302 331,56 40 408,66 0,00 342 740,16

 

1. b) umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 Pozycja
umorzenia
środków

trwałych i WNP

Wartość

Początkowa
umorzenia

Zwiększenie
z tyt.:

 Korekta
umorzenia  w
trakcie roku
obrotowego

Amortyzacja
Wartość
końcowa

umorzenia

Wartość
netto

 

Środki trwałe 92 418,25 0,00 41 544,16 133 962,41 101 689,14

        Druk: NIW-CRSO



Lokale 3 586,01 0,00 1 024,56 4 610,57 5 635,33

Urządzenia
techniczne,
maszyny

1 070,00 0,00 0,00 1 070,00 0,00

Pozostałe środki
t r w a ł e   
(urządzenia
medyczne)

87 762,24 0,00 40 519,60 128 281,84 96 053,81

Wartości
niematerialne i
prawne

36 650,61 0,00 2 649,96 39 300,57 67 788,04

Spółdzielcze
własnościowe
prawo do lokalu

35 562,00 0,00 2 649,96 38 211,96 67 788,04

Programy i
oprogramowanie
komputerowe

1 088,61 0,00 0,00 1 088,61 0,00

Suma ŚT+
WNP 129 068,86 0,00 44 194,12 173 262,98 169 477,18

 

Wartość gruntów użytkowych wieczyście – brak.
Wartości odpisów amortyzacyjnych w roku 2017 gospodarczym wyniosła: 44 194,12 zł
Aktywa trwałe wynoszą 169 477,18 zł. - składają się ze  środków trwałych o wartości 
101 689,14 zł. i wartości niematerialnych  i prawnych w kwocie  67 788,04 zł.
Wartość gruntów użytkowych wieczyście – brak.
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wynoszą  132 041,08 zł.
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
– nie występują.
Fundusz statutowy  zasilany jest  po przez  wpłaty członkowskie, dotacje oraz  , darowizny osób  fizycznych i prawnych. i wynosi
359 324,81 zł.
Zysk za rok obrotowy wynosi   7 900,39  zł  i będzie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Stan rezerw na początek roku obrotowego wynosił 0,00 zł. Nowych rezerw w ciągu roku nie tworzono.
Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wynoszą 7 020,00 zł. kaucja z tytułu umowy najmu.
Zobowiązanie, krótkoterminowe wynoszą 27 010,41 zł.- składają się na nie : zobowiązania z tytułu dostaw i usług  wynoszą   5 940,41
zł, zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie 79,47 zł, pod dochodowy od osób prawnych 103,00 zł,
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 517,27 zł oraz pozostałe  zobowiązania  19 370,26 zł.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą  68,69 zł.  jest to domena.
Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły.
Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

 

 

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

        Druk: NIW-CRSO



 Przychody  Stowarzyszenia, pochodzą głównie  z dotacji, darowizn od osób fizycznych 
i prawnych oraz 1% z podatku od osób fizycznych.

Struktura przychodów Razem Kraków Warszawa

Przychody z działalności statutowej w tym:    

dotacja -Środki Unijne 0,00 0,00 0,00

dotacja -Budżet Państwa 70 000,00 70 000,00 0,00

dotacja -Samorządy (miasto, powiat,
województwo) 420  625,00 190 000,00 280 625,00

składki członkowskie 60,00

<span
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5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

 

Struktura poniesionych kosztów w roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie prezentuje się następująco:

Struktura kosztów Razem Kraków Warszawa

Koszty  podstawowej działalności 
statutowej    

Amortyzacja 18 669,58 18 669,58 0,0

Zużycie materiałów i energii –media : CO, woda
ścieki, energia, art biurowe, opłaty pocztowe,
środki  czystości, leki, odzież dla
podopiecznych, art medyczne

138 892,23 47 751,76 91 140,47

Usługi obce :  medyczne, badania  analityczne,
czynsze, telekomunikacyjne, internet , domeny,
bankowe, promocja, utylizacja, sterylizacja

14 359,87 8 843,84 5 516,03

Podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00

<span style=font-size: 8.0pt; font-family: 'Aria

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Dane o źródłach zwiększenia  i sposobie  wykorzystania  funduszu statutowego

        Druk: NIW-CRSO



Jednostka na podstawie Statutu oraz odrębnych przepisów tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, przeznaczony na
finansowanie działalności statutowej:

 

Źródła zwiększenia i wykorzystaniu funduszu  statutowego

Stan początkowy Zwiększenia Wykorzystanie Stan końcowy

359 324,81 0,00 0,00 359 324,81

 

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

1. Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposoby wydatkowania tych
środków:

 

Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz sposoby wydatkowania

tych środków:
Rok 2017

Przychody z tytułu 1% 28 741,59

Koszty kampanii  1% 8 201,41

Wydatkowanie środków 20 540,18

-realizacja zadań statutowych 20 540,18

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

1) Stowarzyszenie zatrudniało na dzień 31.12.2017 r. ośmiu pracowników  na umowę o pracę i  jedenastu  pracowników  na umowę zlecenia.

2)  W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie ujęto istotnych zdarzeń dotyczące lat ubiegłych

3) Znaczących zdarzeń po dniu bilansowym - nie zanotowano.

4) W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

10. Jednostka nie posiad innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć

       ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

 

 

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-12

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

        Druk: NIW-CRSO


