SPRAWOZDNIE FINANSOWE
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników
za rok 2016
Wprowadzenie
1/ Fundacja Hospicyjna, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 została zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000112338 w dniu 15.05.2002 roku.
Numer w systemie REGON: 931183238.
Zarząd Fundacji zgodnie ze statutem stanowią:
Prezes Fundacji
- Bożena Szaynok
Wiceprezes Fundacji - Andrzej Zawalski
Sekretarz Fundacji - Beata Jarlińska-Krzysztoń
Członek Fundacji
- Anna Orońska
W statucie fundacji określone zostały cele, którymi są:
a) wspieranie działań instytucji i organizacji zajmujących się opieką paliatywną
i hospicyjną we Wrocławiu
b) propagowanie w społeczeństwie opieki hospicyjnej.
c) działalności charytatywnej
d) ochrony i promocji zdrowia
Fundacja realizuje określone cele poprzez:
a) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na
wspieranie działań instytucji i organizacji zajmujących się opieką paliatywną
i hospicyjną we Wrocławiu
b) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze
charytatywnym;
c) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii
reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz
wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat opieki zdrowotnej,
hospicyjnej paliatywnej
d) dofinansowywanie osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób;
e) upowszechnianie idei wolontariatu;
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 08.06.2005 roku
a działalność statutowa jest finansowana dzięki wsparciu wielu podmiotów gospodarczych
oraz osób prywatnych.

2/ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a także nie realizuje odpłatnych
świadczeń w ramach celów statutowych a w związku z tym nie poniosła kosztów tych
świadczeń.
3/ Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

4/ Niniejsze sprawozdanie finansowe Fundacji zawiera dane finansowe za rok obrotowy
2016.
5/ Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się
przewidzieć przyszłości w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia
31 grudnia 2017 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Fundacji.
6/ Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Fundacja sporządza rachunek zysków wg załącznika nr 4 do Ustawy o rachunkowości
Fundacja nie jest zobligowana do badania rocznego sprawozdania finansowego w trybie w wg
zasad określonych w rozdziale 7 Ustawy o Rachunkowości art. 64 punkt 4, stąd nie
sporządzano sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy
aktualizujące ich wartość.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku
oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej użyteczności.
Rezerwy na zobowiązania Nie ma obowiązku tworzenia rezerw.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty.
Informacje finansowe
1/ Zobowiązania nie występują
2/ Należności nie występują
3/ Fundacja nie zaciąga kredytów ani pożyczek.

4/ W 2016 roku Fundacja uzyskała przychody statutowe z tytułu:
- darowizn bezpośrednich
36 380,74 zł
- zbiórek publicznych
162 564,87 zł
- podatku 1 %
101 473,49 zł
- Bieg dla Hospicjum
26 515,00 zł
5/ W 2016 roku Fundacja poniosła koszty na:
- Działalności nieodpłatna
- Działalność odpłatna

279 911,00 zł
32 482,56 zł

6/ Fundacja w 2016 roku nie zatrudniała osób na umowę o pracę oraz nie wypłacała
wynagrodzeń członkom zarządu, innym organom Fundacji, a także nie dokonała wypłat z
tytułu umów zleceń.
.
7/ Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
Fundacja lokuje wszystkie środki na rachunkach w PKO BP we Wrocławiu.
Jest to:
- rachunek bieżący w wysokości na koniec 2016 roku – 15 398,78 zł
- z rachunku bankowego uzyskano przychody finansowe w kwocie – 1,34 zł
8/ Fundacja w 2016 roku nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości oraz środków trwałych..
9/ Fundacja nie otrzymała zleceń przez podmioty państwowe i samorządowe.
10/ Zobowiązania podatkowe w Fundacji nie wystąpiły.
Fundacja składa do Urzędu Skarbowego jedynie roczną deklarację z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych - CIT – 8.
Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT, a także korzysta ze zwolnienia
przedmiotowego w podatku dochodowym (art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnych).
11/ W roku 2015 Fundacja osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami
w kwocie – 14 341,88 zł
12/ Fundacja nie sporządza sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.
W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole w Fundacji.
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