INFORMACJA DODATKOWA DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014
Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych 1,
22-437 Łabunie.
Zarejestrowane 23 maja 2000 roku w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez
Sąd Okręgowy w Zamościu Wydział Cywilny w dziale „A” pod poz. 816.
Od 11.01.2002 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000076900.
Nr REGON 950446499.
Status Organizacji Pożytku Publicznego od 21.05.2004 r.
Nie prowadzi działalności gospodarczej.
Przedmiot działania:
94 99 Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dane osób wchodzących w skład
Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla:
1. Prezes – Przybysz Józef
2. Wiceprezes – Chróścikowski Jerzy Mieczysław
3. Skarbnik – Ryń Tomasz
4. Sekretarz - Burdzy Ewa
5. Członek – Dzieciątkowski Jan
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Działania zmierzające do rozbudowy Hospicjum Santa Galla, Łabuńki Pierwsze 1,
22-437 Łabunie,
- Szkolenia, kursy i sympozja dla lekarzy, pielęgniarek, chorych i ich rodzin,
- Szkolenie i organizowanie pracy wolontariuszy,
- Organizacja dni skupienia i rekolekcji,
- Okresy formacji i leczenia,
- Gromadzenie środków na utrzymanie Hospicjum i cele przez nie realizowane
- Pozyskiwanie funduszy od organizacji pozarządowych
2. Okres działalności: od 23 maja 2000 roku na czas nieokreślony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok kalendarzowy od dnia 01 stycznia 2014 do 31
grudnia 2014.
4. W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki
organizacyjne.
5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia,
które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w
najbliższym okresie. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie
kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
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6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i w okresie najbliższych
12 miesięcy nie planuje jej prowadzić.
7 . Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości /z dnia 29.09.1994 r.
z późn. zmianami/
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i
pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się
wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z
nich wynikające były porównywalne.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Aktywa i pasywa wyceniamy według następujących zasad:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia
pomniejszone o umorzenie;
- darowizny rzeczowe – wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego
przedmiotu (art. 28 ust. 2 ustawy) a w przypadku niemożliwości ustalenia ceny, określa się
wartość godziwą (art. 28 ust. 5 i 6)
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosujemy stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiącej załącznik do Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych. Stosujemy metodę liniową amortyzacji.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowanie nie przekraczającym jednego roku
oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 PLN są jednorazowo odpisywane w
ciężar kosztów.
Środki trwałe o wartości początkowej ponad 3 500,00 PLN, są amortyzowane począwszy od
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym ten środek wprowadzono do
ewidencji. Odpisów dokonuje się jednorazowo na koniec roku.
Środki trwałe są amortyzowane wg. stawek zamieszczonych w wykazie rocznych stawek
amortyzacji stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Inwestycje długoterminowe - nie występowały.
Inwestycje krótkoterminowe- stanowią środki znajdujące się w banku oraz w kasie.
Należności – wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Fundusze i kapitały własne – ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
Zobowiązania – wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Ustalone na dzień bilansowy saldo konta 860 – „Wynik finansowy” pozostaje na tym koncie
do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Pod datą zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wynik finansowy przenosi sią na konto 800 - „Kapitał
podstawowy”.
Konto 800 – „Kapitał podstawowy” przeznaczone jest do ewidencji księgowej stanu oraz
zwiększeń i zmniejszeń funduszu statutowego, które jest funduszem podstawowym.
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w
zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi (art. 50 ust. 2 ustawy o
rachunkowości). Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.
Zgodnie z art. 12 statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach
Pierwszych w 2014 r. nie udzielano żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.
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II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE
1. Rzeczowy majątek trwały
Na pozycję bilansową składają się:
Środki trwałe- wartość początkowa:
Umorzenie środków trwałych:
Wartość netto środków trwałych:
AKTYWA OBROTOWE
1. Należności krótkoterminowe:
- należności z tyt. dostawi i usług:
2. Środki pieniężne:
- w kasie:
- na rachunkach bankowych:

6.639,00
6.639,00
0,00

6.619,20
17.841,71
617,68
17.224,03

PASYWA
ZMIANY W FUNDUSZU STATUTOWYM
Bilans otwarcia: 11981,59
Pozycje zwiększające fundusz statutowy:
- przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego za 2013 r.: 4607,15
Stan funduszu statutowego na 31.12.2014 r.: 16588,74

1. Kapitał własny:
16.588,74
2. Zobowiązania krótkoterminowe:
0,00
3. Wynik finansowy za rok obrotowy
nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk): 7.872,17

POZYCJE KSZTAŁTUJACE WYNIK DZIAŁALNOŚCI
INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW STATUTOWYCH NIEODPŁATNEJ
DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Składki członkowskie
7.430,00
Darowizny otrzymane od osób fizycznych
10.992,29
1% podatku z tytułu wpłaty na rzecz OPP
151.068,03
Zbiórki publiczne, kwesty
31.320,71
Zbiórki publiczne, żywność
3.692,80
Zbiórka nakrętek
18.132,80
Pozostałe
2.417,00
Razem przychody statutowe

225.053,63

Kwoty przychodów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są zgodne z dokumentacją
źródłową. Wskazane pozycje są zgodne z dowodami wpłat oraz wyciągami bankowymi oraz
ewidencja szczegółową.
Uzyskane przychody ze zbiórki publicznej w 2014 roku ogłoszono w prasie lokalnej.
Środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne zostały przeznaczone na cele statutowe.
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INFORMACJA O PRZYCHODACH FINANSOWYCH
Przychody finansowe:
0,02
Na przychody finansowe składają się odsetki bankowe.
Ogółem przychody 225.053,65
INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOSCI
STATUTOWEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Koszt realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 187.410,82.
Pozycja ta stanowi przekazanie środków finansowych oraz otrzymanej żywności dla
Hospicjum Santa Galla.
Koszty administracyjne:
W tym;
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- pozostałe koszty

29.770,66
5.548,65
23.882,01
60,00
280,00
Ogółem koszty 217.181,48

OGÓŁEM PRZYCHODY
OGÓŁEM KOSZTY

225.053,65
217.181,48

WYNIK FINANSOWY ZA ROK

7.872,17

Sporządzono dn. 20.03.2015
Anna Ryń

Podpisy Zarządu Stowarzyszenia
Józef Przybysz
Jerzy Chróścikowski
Tomasz Ryń
Ewa Budrdzy
Jan Dzieciątkowski
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