Informacja dodatkowa Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum
Elbląskiego w Elblągu
REGON: 280086177
sporządzona zgodnie z art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
1994r (Dz. U. z 2002r Nr 76 poz.694 z późn. zm.)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1. Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego z siedzibą w Elblągu ul. Chopina 10,
zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000246821 w dniu 02.01.2006r działalność prowadzi
w oparciu o Statut Stowarzyszenia.
Przedmiot działalności OPP sklasyfikowany jest :
- w zakresie działalności statutowej odpłatnej:
80.42.B
85.14.F
85.32.C
- w zakresie działalności statut. nieodpłatnej:

80.42.B
85.14.F
85.32.C

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju opieki
paliatywnej.
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
- promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych
form tej opieki,
- organizację zakładów opieki paliatywnej,
- organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., spotkaniach
naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą,
- popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej
przez przeszkolone zespoły,
- współdziałanie z organami administracji publicznej, jak również z instytucjami,
organizacjami w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia,
- rozwijanie współpracy z zagranicą i reprezentowanie członków Stowarzyszenia na
forum międzynarodowym,
- ochronę i promocję zdrowia,
- promocję i organizację wolontariatu,
- współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy,
- prowadzenie działalności charytatywnej,

- pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin,
- kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej,
- prowadzenie badań naukowych,
- szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną,
- działalność wydawniczą z dziedziny opieki paliatywnej,
- tworzenie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2009r do
31.12.2009r.
Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.
3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności statutowej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania dalszej działalności.
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów, pomiaru wyniku finansowego.
Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując odpowiednie przepisy ustawy
o rachunkowości z dn.29 września 1994r (jednolity tekst z 2002r- Dz. U. Nr 76 poz.694
z póżn .zm.) z uwzględnieniem rozporz. Min. Fin .z dnia 15 listopada 2001r w spr.
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 137 poz.1539
z późn. zm.), które umożliwia stosowanie zasady uproszczonej przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego.
Rachunek wyników sporządza się w-g wariantu porównawczego.
Stowarzyszenie do wyceny aktywów i pasywów stosuje zasady określone ustawą
o rachunkowości, z tym, że:
- zakup wartości niematerialnych i prawnych objętych ewidencją wyposażenia oraz
środków trwałych poniżej wart.3.500zł wycenia się w cenach zakupu z VAT,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby Stowarzyszenia wycenia się w cenach zakupu
brutto i odnosi się bezpośrednio w koszty administracyjne Stowarzyszenia,
- należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
Nie omówiono zagadnień w pozostałych pozycjach wprowadzenia do sprawozdania
finansowego określonych zał .nr 1 do ustawy o rachunkowości, bowiem nie wystąpiły one
w roku obrotowym.
Elbląg 10.03.2010r
Sporz. Wanda Roman

Podpisy:
Wiesława Pokropska
Anna Podhorodecka
Joanna Świercz
Agnieszka Staszewska
Tadeusz Jakubowski

II. Objaśnienia do bilansu
1. Objaśnienia do bilansu
1) Dane o strukturze funduszy Stowarzyszenia, zwiększenia oraz wykorzystania i stan
końcowy funduszy.
- stan na początek okresu
488.394,18
- zwiększenia ( nadwyżka przychodów nad kosztami
w 2009r)

322.392,63

- stan na koniec okresu

810.786,81

2) Propozycje co do sposobu podziału zysku.
Stowarzyszenie rok 2009 zamknęło nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie
322.392,63 zł.
Nadwyżka ta podwyższa fundusze własne Stowarzyszenia.
3) Wartość środków trwałych.
Wartość środków trwałych stanowią składniki majątku umorzone jednorazowo.
- stan na początek okresu
0,00
- zwiększenia
3.656,00
- stan na koniec roku
3.656,00
stan wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku kształtował się następująco:
- stan na początek roku
5.003,58
- zmniejszenia
3.656,00
- stan na koniec roku
1.347,58
4) Nie uległ zmianie stan inwestycji długoterminowych, który stanowi wartość
zakupionych w 2008r obligacji i wynosił na koniec roku obrotowego
420.00,00
5) Stan należności krótkoterminowych wynosił:
- stan na początek okresu sprawozdawczego
- stan na koniec roku obrotowego
Należności w wysokości
= należności skierowane na drogę postępowania sądowego
= zaległość w spłacie zasądzonej nawiązki sądowej

4.000,00
400,00
400,00 dotyczą:
300,00
100,00

6) Stan inwestycji krótkoterminowych w ciągu roku kształtował się następująco:
- stan na początek okresu sprawozdawczego
64.913,07
- zwiększenia
325.873,74
- stan na koniec roku obrotowego
390.786,81
Stan tych inwestycji obejmował:
= wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie 35.948,43
= wartość środków pieniężnych na lokatach terminowych
354.838,38

7) Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów wynosił na koniec roku obrotowego
wynosił
400,00
i dotyczył zasądzonych wyrokami sądowymi kwot z tyt. nawiązek sądowych, które nie
zostały uiszczone w ciągu roku 2009 .
Stan RMK na początek okresu sprawozdawczego stanowił kwotę
0,00

2.Objaśnienia do rachunku wyników
1) Struktura rzeczowa przychodów z działalności statutowej Stowarzyszenia.
1.1 Osiągnięte przychody Stowarzyszenia stanowiły:
- składki członkowskie
1.140,00
1.2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej kształtowały się następująco:
- sprzedaż cegiełek
13.410,00
- ofiary ze zbiórek publicznych
13.634,23
- wpłaty z tyt.1% pdof
297.658,97
- darowizny pieniężne
59.888,04
w tym: darowizny od osób prawnych 45.042,04
darowizny od osób fizycznych 14.846,00
Razem przychody działalności statutowej nieodpłatnej
384.591,24
1.3 Przychody z działalności statutowej odpłatnej stanowiły kwotę
I obejmowały:
- sponsoring
- częściową odpłatność uczestników konferencji paliatywnej

27.700,00
14.000,00
13.700,00

Ogółem przychody z działalności statutowej wyniosły

413.431,24

1.4 Pozostałe przychody ( z tyt. nawiązek sądowych)
1.5. Przychody finansowe
Ogółem przychody stanowiły kwotę

1.400,00
1.813,19
416.644,43

2) Struktura rzeczowa kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.
1.1 Główne pozycje kosztów statutowych stanowiły koszty realizacji założonych zadań
(akcji) w ramach:
47.164,25
- działalności statutowej nieodpłatnej
- działalności statutowej odpłatnej
27.700,00
Razem koszty realizacji działań statutowych wyniosły
74.864,25
1.2.Główne pozycje kosztów administracyjnych obejmowały:
- zużycie materiałów
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- pozostałe
Razem koszty administracyjne

1.057,36
2.048,11
160,00
16.047,08
75,00
19.387,55

Ogółem poniesione koszty stanowiły kwotę

94.251,80

Rok obrotowy 2009 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie
322.392,63, która zgodnie z postanowieniami rozporz. Min. Fin. z dnia 15.11.2001r
zwiększy fundusz statutowy roku 2010.
3) Stowarzyszenie w 2009r nie zatrudniało pracowników na umowy etatowe.
W ramach umów cywilnoprawnych poniesiono koszty w wys. 22.797,08 ,w tym na
opłacenie wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadań statutowych
6.750,00.

Pozostałych punktów objaśnienia wymaganych ustawą o rachunkowości nie omówiono,
bowiem nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym.
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