Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności
Fundacji Hospicyjnej za 2014 rok
- opracowane zgodnie z zakresem sprawozdania zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości

1/ Fundacja Hospicyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traugutta 57/59

została

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000112338 w dniu
15.05.2002 roku. Nr 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 w ramach uczestnictwa w ramach akcji „Wrocławska niedziela hospicyjna” w
dniu 30 marca 2014 roku zebrała kwotę 125 232,01 złoty, która została przekazana na
wsparcie działalności

Stacjonarnego Hospicjum O.O. Bonifratrów we Wrocławiu i

Wrocławskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej we Wrocławiu oraz Hospicjum w Wilnie.

3/ 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.

4/ W 2014 roku Fundacja uzyskała przychody statutowe z tytułu:
-

darowizn bezpośrednich –
zbiórek publicznych podatku 1 % -

25 490,73 zł
125 232,01 zł
25 310,66 zł

5/ W 2014 roku Fundacja poniosła koszty na:
- realizację celów statutowych 182 000 zł
- koszty administracyjne –
271,16 zł
Koszty realizacji zadań statutowych to wsparcie
1. Wrocławskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w kwocie 107 000 zł,
2. Hospicjum Bonifratrów w kwocie 65 000 zł
3. Hospicjum w Wilnie 10 000 zł
Koszty administracyjne to koszty obsług1 rachunku bankowego.

6/ Fundacja w 2014 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 2014 roku – 4 122,04 zł

-

z rachunku bankowego uzyskano przychody finansowe w kwocie – 1,35 zł

8/ Fundacja w 2014 roku nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości oraz środków trwałych..

9/ Fundacja nie sporządza sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.

10/ Fundacja nie otrzymała zleceń przez podmioty państwowe i samorządowe.

11/ 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).

13/ W roku 2014 Fundacja osiągnęła nadwyżkę kosztów nad przychodami
w kwocie – 4 526,67 zł
będzie to rozliczane z kosztami roku 2015
W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole w Fundacji.

Sporządzono dnia 4-03-2015 r.

Zarząd Fundacji :

Prezes Zarządu

- Bożena Szaynok

Wiceprezes Fundacji

- Andrzej Zawalski

Sekretarz Fundacji

- Beata Jarlińska – Krzysztoń

Członek Fundacji

- Anna Orońska

