Fundacja Hospicyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2018

Fundacja Hospicyjna
(nazwa podmiotu)
Wrocław
(siedziba)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Nazwę, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym.
Fundacja Hospicyjna, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Tragutta 57/59 została zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000112338 w dniu 15.05.2002 roku. Nr w
systemie REGON: 931183238
2. Czas trwania fundacji
Czas trwania stowarzyszenia jest nieoznaczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2018 do
dnia 31 grudnia 2016 i porównywalne dane za cały rok poprzedni. Sprawozdanie finansowe
zostały przygotowane zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości z późniejszymi zmianami.
4. Dane łączne
W skład Fundacji nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie
sprawozdania finansowe.
5. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie w
dającej się przewidzieć przyszłości w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj.
do dnia 31 grudnia 2019 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia.
6. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku
finansowego przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych
w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości ustaloną i
wprowadzoną do stosowania w Spółce:
 zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 system ochrony danych i ich zbiorów,
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je na okres wieloletni.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które
wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wynikającymi z
przyjętych zasad rachunkowości:


wartości niematerialne i prawne według cen zakupu netto,



środki trwałe w cenach nabycia według cen zakupu netto,



zapasy materiałów w rzeczywistych cenach zakupu netto,



należności w kwotach wymaganej zapłaty,



inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia,



kapitały własne według wartości nominalnej ujmując je w księgach według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy stowarzyszenia,



zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty,

Jednostka wykazuje jako podmioty powiązane:


brak
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

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;
Brak zobowiązań
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;
brak
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
Fundacja uzyskała nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 26 076,31 która to
nadwyżka zostanie wykorzystana w roku następnym.
Po stronie aktywów znajduje się jedynie kwota na rachunku bankowym.
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;
Przychody działalności statutowej 352 862,93
- Przychody nieodpłatne to 299 819,53 w tym:
- darowizny 230 310,96zł
- 1% 69 508,57 zł
- Przychody odpłatne to 53 043,40
- organizacja Biegu Hospicyjnego 53 043,40 zł
5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty statutowe to koszty związane z organizacją Biegu, koszty przekazane hospicjom na ich
bieżące potrzeby przekazaliśmy kwotę 378 460,77 zł.
Koszt zarządu to koszt obsługi konta bankowego.
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
brak
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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;
Organizacja otrzymała w roku 2018 – 69 507,57 zł przychodów z 1 % przeznaczyła je na
potrzeby utrzymania Hospicjum Bonifratrów, oraz Domu Opieki Paliatywnej.

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy,
o ile mają zastosowanie do jednostki.
brak

Data sporządzenia 31-03-2019

Sporządził Izabela Diduszko

Zarząd
Bożena Szaynok
Andrzej Zawalski
Beata Jarlińska - Krzysztoń
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