Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego
ul. Toruńska 17B
82-300 Elbląg

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.) z uwzględnieniem rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzącymi działalności gospodarczej ( Dz. U. nr 137 poz.153 z późn.zm) oraz
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r nr 96
poz.873 z późn.zm.).

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1.Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie
właściwego sądu prowadzącego rejestr stowarzyszenia.
Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego z siedzibą w Elblągu ul.Toruńska17B( od
07.10.2010r) , wcześniej z siedzibą przy 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.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Od m-ca X.2010r działalność organizacji prowadzona jest w nowej siedzibie, która na
podstawie umowy użyczenia z Gminą Miasto Elbląg została do końca roku obrotowego
przekazana Stowarzyszeniu w nieodpłatne użytkowanie.

Przedmiot działalności OPP sklasyfikowany jest :
- w zakresie działalności statutowej odpłatnej:

- w zakresie działalności statut. nieodpłatnej:

80.42.B
85.14.F
85.32.C
86.90.E
86.10.Z

80.42.B
85.14.F
85.32.C
86.90.E
86.10.Z
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 01.01.2010r do
31.12.2010r.
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
pozostałych środków trwałych poniżej wart.3.500zł wycenia się w cenach zakupu z VAT
i odnosi się w koszty w m-cu oddania do używania,
- 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.
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