
Fundacja Hospicyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotovy 2019

Fundacja Hospicyjna

(nazwa podmiotu)

WroctalNI

(siedziba)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.   Nazwq, siedziba i adres oraz numer we wlasciwym rejestrze sadowym[

Fundacja Hospicyjna, z siedziba we Wroctawiu,  pl. Traugutta 57/59    zosta+a zarejestrowana w
Krajowym   Rejestrze  Sadowym   pod   numerem  0000112338  w  dniu   15.05.2002   roku.   Nr  w
systemie REGC)N:   931183238

2L  Czas trwania fundacji

Czas trwania stowarzyszenia jest nieoznaczony.

3.  Okres objety sprawozdaniem finansowym

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za o-kres od dnia  1  stycznia  2019 do
dnia  31  grudnja  2019    i  por6wnywalne  dane  za  caty  rok popizednj.  Sprawozdanie  finansowe
zostaty   przygotowane   zgodnie   z przepisami:    Ustawy   z   dnia    29wrzesnia    1994    roku    o
rachunkowosci z p6Zniejszymi zmianami,

4.  Dane Jaczne

W sk+ad  Fundacji  nie wchodza wewnetrzne jednostki organizacyjne sporzadzajace samodzielnie
sprawozdania finansowe,

5.  Zatozenie kontyhuacji dzialalnosti

Sprawozdanie finansowe  Fundacji  za  rok obrotowy zakoficzony  31  grudnia  2019  roku  zostato
sporzadzone przy za+ozeniu kontynuowania dziatalnosci  gospodarczej  przez Fundacje w dajacej
sic przewidzie€ przysztosci w okresie przynajmniej  12 miesiety od dnia  bilansowego, tj, do dnia
31   grudnia   2020   roku.   Na   dzieh   sporzadzenia   niniejszego   sprawozdania   finansowego   nie
istnieja okolicznosci wskazujace na zagrozenie  kontynuowania dzia+alnosci  Fundacji.

6.   Podstawowe zasady wyceny alctyv`r6w i pasyw6w oraz ustalenia wyniku
finansowego przviete przy sporzadzaniu sprawozdanja finansowego
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Fundacja Hospicyj,na

Sprawozdanie finansowe sporzadzone zosta+o na podstawie ksiag rachunkowych  prowadzonych
w roku obrotowym  zgodnie z dokumentacja  przyjetych zasad  polityki  rachunkowosci  ustalona  i
wprowadzona do stosowania w Fundacji:

•    zasady ustalania roku obrotowego i okres6w sprawozdawczych,
•     zaktadowe zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalania wyniku finansowego,
•     zasady prowadzenia ksiag rachunkowych, w tym zaktadowy plan  kont,
•     system ochrony danych i ich zbior6w,

Zaktadowe  zasady,   metody  i  wzory  wybrano  sposr6d  mozliwych  do  stosowania  zasad,
metod i wzor6wi dopuszczonych  ustawa i wprowadzono je na okres wieloletni.

Wykazane  w  bilansie  na  koniec  roku  obrotowego  aktywa  i  pasywa  (pomijajac  te,  kt6re
wykazano  w  wartosci   nominalnej)   wyceniono   nastepujacymi   metodami   wynikajacymi   z

przvietych zasad  rachunkowdsci :
•     wartosci niematerialne i prawne wedtug cen zakupu netto,

•     Srodki trwate w cenach nabycia wedtug cen zakupu netto,

•     zapasy materiat6w w rzeczywistych cenach zakupu netto,

•     naleznosci w kwotach wymaganej zaptaty,

•     inwesty¢e kr6tkoterminowe wedtug cen nabycia,

•     kapitaty  wlasne  wedtug   wartosci   nominalnej   ujmujac  je  w  ksiQgach  wedtug   ich

rodzaj6w i zasad okreslonych  przepisami prawa i umowy stowarzyszenia,

•     zobowiazania w kwotach wymaganej zaptaty,

Jednostka wykazuje jake podmjoty powi.qzaner

•     brak
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Fundacj a Hospicyjna

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA Rol( 2018

1)  informaqje  o  wszelkich  zobowiazahiach  finansowych,  w  tym  z  tytLJlu  dluznych
instrument6w finansowych,  gwarancji  i  poreczefi  lub zobowiazafi  warunkowych
nieuwzglednionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru  i formy wierzytelnostj
za bezpieczonych rzeczowo;

Brak zobowiazah

2)  informaqje   o   lowotach   zaliczek   i   kredyt6w   udzielonych   czlonkom   ongan6w
adminjstrujacych,       zarzadzajacych       i       nadzorujaeych,       ze       wskazaniem
oprocentowania,    gt6wnych    warunk6w    oraz    wszelkich    kwot    spJaconych,
odpisanych  lub  umorzonych,  a  takze  zobowiazafi  zaciagnietych  w  ich  imieniu
tytulem gwaranqji  i  poreczeh wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem  kwoty og6lem
dla ka±dej kategorii;

brak

3)  uzupelniajace dane a alctyv`/act i pasywach;

Fundacja  uzyska+a  nadwyzke przychod6w nad  kosztami w kwocie 5 311,69 kt6ra to nadwyzka

zostanie wykorzystana w roku nastepnym.

Po strohie `aktyw6w z-najduje sie jedynie -kwota na rachunku bankowym I

4)  jnformacje o strLlkturze zrealjzowanych plzychod6w ze wskazanjem  ich Zr6deJ, w
tym w szczeg6Inosti informaqje a przychodach wyodrebnionych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 lowietnia 2003 r. o dzia+alnosti pozytku publicznego i o wolontariacie,
oraz informacje o przychodach z tytulu skladek cztonkowskich i dotaqji pochodzacych
ze Srodk6w publicznych;

Przychody dzjatalno5ci statutowej 336 434,64

-Przychody nieodptatne to 286 708,64 w tym:

- darowizny 212 237,02 zt

-  1% 54 666,62 zt

- Przychody odptatne to 49 726,00

- organizacja Biegu Hospjcyjnego 49 726,00 z+

5) informacje o strukturze poniesionych koszt6w;

Koszty  statutowe  to  koszty  zwiazane  z  organizacja  Biegu,  koszty  przekazane  hospicjom  na  ich

biezace potrzeby przekazalismy kwote 330 675,45 zt.

Koszt zarzadu to koszt obstugi  konta bankowego 447,50 z+.

6) dane o Zr6dJach zwiekszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

brak
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Fundacj a Hospicyjna

7)  jezeli  jednostka  posiada  status  organizaqji  po±ytku  publicznego,  zamieszcza  w
informaqji   dodatkowej   dane   na   temat   uzyskanych   przychod6w   i   poniesionych
koszt6w  z  tytulu   1%  podatku  dochodowego  od  os6b  fizycznych  oraz  sposobu
wydatkowania   Srodk6w-  pochodzacy€h   z   lTh   podatku   d6chodowego   od   os6b
fizyczr)ych;

Organizacja   otrzymata  w   roku   2019  -54666,62  zt   przychod6w  z   1   %   przeznaczyta  je   na

potrzeby utrzymania Hospicjum  Bonifratr6w, oraz Domu Opieki Paliatywnej.

8)  inne  informaqje  niz  wymienione  w  pkt  1-7,  jezeli  mogfyby  w  istotny  spos6b
wpJyna€ na ocene sytuacji majatkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,
w tym dodatkowe informacje i objasnienia wymienione w zaJaczniku nr 1 do ustawy;
o ile maja zastosowahie do jednostki.

brak

fro©D]taldrgivc>
Data sporzadzenia 18-03-2012

Sporzadzit lzabela Diduszko

Zarzad
Bozena Szaynok

Andrzej Zawalski

Beata Jarlihska - Krzysztoh
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(Nazwa jednostki)
Rachunek vynik6w

REGON:
(Numerstatystyczny)

na dzjeh 31-12-2019

Rachunek wynik6w sporzadzony zgodnie z za}apznikiem 6 Ustawy o F€achunkowo§ci

Wyszczeg6lnienie
Kwota za rok Kwota za rok

obrotowy obrotowy
2018 2019

A. Przychody z dziala]nosci statutowej 352 862,93 336 434,64
I. Praychody z nieodp+atnej dzialalnosci pozytku publicznego 299 819,53 286 708,64
11. Przychody z odplatnej dzialalno§ci pozytku publicznego 53 043,40 49 726,00
Ill. Przychody z pozostalej dzialalnosci statutowej

8. Koszty dzialalno§ci statutowej 378 460,77 330 675,45
I. Koszty nieodplatnej dzialalno§ci potytku publicznego .      .325417,37_ 80 949,45
11. Koszty odplatnej dzialalno§ci pozytku publicznego 53 043,40 49 726,00
Ill. Koszty pozostalej dzialalno§ci statutowej

C. Zysk (strata) z dzialalno§ci statutowej (A-B) -25 597,84 5 759,19
D. Przychody z dzialalno5ci gospodarczej

E. Koszty dzialalno§ci gospodarczej

F. Zysk (strata) z dzialalno§ci gospodarczej (D-E)

G. Koszty og6lnego zarzqdu 478,47 447,50
H. Zysk (strata) z dzialalno§ci operacyjnej (C+F-G) -26 076,31 5 311,69
I. Pozostale praychody operacyjne

J. Pozostale koszty operaeyjne

K. Przychody fmansowe 0,00 0,00
L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -26 076,31 5 311,69
N. Podatek dochodowy

0. Zysk {straca) metto (M-N) -26 076,31 5 311,69

.Data sporzadzenfa : 05-03-2020

Sporzqdzji+.. Izabela Diduszko

Jwibt`rfu8rfe
Bozena Szaynok

Andrzej Zawalski

Beata Jarlihska - Krzysztoh

Podpis
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