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WPROWADZEIYIE
Do SPRAWOZDAIYIA FIIYANSO\|/EGO ZA 2012 RoK.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i onkologicznej
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej GorzÓ, ul. ogińskiego 6,
58-506 Jelenia Góra prowadzi swoją działalnośc od I0,02,I992r.

Celem Stowarzyszenia zgodnie z przyjętym statutem jest działaInośc w sferze zadań
PublicznYch na rzecz ogółu społeczności, ze szczegolnym uwzględnieniem pacjentów oddziału
Chirurgii Ogólnej i 0Ńologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotiin' Jeleniogórskiej,
poprZez,.

środki czystościowe i środki specjalnej opieki nad chorlłn,

pro filaktyk i, Ie czenia i rehabilitacj i chorych,,

Ieczenia i rehabilitacji pacjentom w okresie poszpitalnym,

masowego przekazu,

kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie szkoleń oraz zakupu Ózasopism i
literatury,

W dniu 04.0I.2O02r. Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, nr
PozYcji rejestru: 0000075371. Następnie w dniu 28.04.2004r. dokonano zmiany wpisu i wpisano, ze
Podmiot posiada status organizacjt pożytku publicznego. Ostatnią zmianę wpisu w KRS dokonano
dnia 29.09.20|I r., która dotyczyła zmiarty na;zry Stowarzyszęnia oraz informacje o zmianie
statutu.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności go spodarczej .

W 2012 r. Stowarzyszenie prowadziło dziŃalnosć statutową i zgodnie z założonym celem
zaopatrywało Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej w niezbędny sprzęt medyczny i aparaturę specjalistyczną leki, pozostałe
Środki trwałe, usługi obce w zakresie szkoleń, ogłoszeń prasowych, specjalizacji personelu
medycznego w ramach otrzymanych darowizn.

OPrócz bieżącej działalności statutowej w roku 2012 Stowarzyszenie na podstawie
Ptzekazywanych na konto bankowe ptzezlJrzędy Skarbowe wpłat 1% podatku narzęcz organizacji
Pożytku publicznego zarok20II, zakupiło sprzęt endoskopolvy tj.duodenoskop wideo w kwocie
150.006,82 zł. Zakupiony sprzęt medyczny z roku 2010, 2OII I 2012 o łącznej wartości
Początkowej w kwocie 361 .858,62 zł (brutto) został przekazany w 2012 r. na podstawie umowy
darowizny dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej dla potrzeb pacjentów
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jak również dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.
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Do Środków trwałych zalicza się majątek trwŃy o wartości powyżej 3.500,00 zł.
i okresie użytkowania ponad 1 rok. Majątek trwały o wartości ponizej 3.500,00 zł, do 1.000,00 zł,
jest amortyzowany jednorazowo i ewidencjonowany bilansowo. Pozostały majątek trwały o niskiej
wartoŚci jest księgowany w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania. Metody wyceny
aktYwów i Pasywów oraz przychodów i kosztów stosowane są zgodnie z obowięującymi
przepisami w zakresie amortyzacji oraz ustawy o rachunkowości.

INFORMACJA DODATKOWA

W 20IŻr. Stowarzyszenie osiągnęło następujące wyniki finansowe według poniższego:

1. Przychody działalności statutowej
Sąto między innymi:

o Darowlzny - załączn7knr 7
o Nadwyżkaprzychodów nad kosztami

zroku ubiegłego
o składki człoŃowskie

-zńącznikrlr I

o wpłaty lyo odpodatku narzecz
or ganizacji pożytku publi cznego
przekazyw ane z U rzędow S karbowych

Pozostałe prrychody operacyjne
Prrychody finansowe

kwota zł.

- 69.700,00

- 12.20],82

- 150,00

- 127.590,48

kwota zł.
kwota zł.

kwota zł.

kwota zł.

- 9.657,96
- 2.400,00
- 846,00

209.648,30

0,00
0,00

412.848,29

)
a
J.

Prz]lchod)l oqółem kwota 209.648,30zł

4, Kosz§ określone statutem
o Dotyczązakupu sprzętu

medycznego, leków oraz

5. KoszĘ administracyjne
w tym:

o usługi obce
o wynagrodzęnia
o pozostałe kosźv

specjalizacje personelu medycznego
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - 64.534,47

o przękazanie zakllpionego sprzętu
medycznego w darowiźnię dla WCSzKJ - 348.313,82

12.903,96

Usługi obce obejmują koszty ogłoszenia prasowego w zakresie zbiórki publicznej jak również
koszt adresowania i wysyłania podziękowań dla indywidualnych ofiarodawców wraz z drukiem
wpłat w związku z organizowaną zbiórkąpubliczną w ramach l%o od podatku na Tzęcz organtzacji
pożytku publicznego oraz program danych o pacjentach.

Wynagrodzenia dotyczą kosztów związartych z przekazaniem dokumentacji księgowej osobie,
ktoraprzygotowuje rozliczęnię finansowe w zakresię sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat
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otaz wszelkich informacji związanych zę sporządzeniem sprawozdania finansoweg o oTaz
do datko we go sp o rząd zęni a ar chiw izacji do kumentacj i s to war zy szenta.

Pozostałe koszty dotycząkosźów obsługi rachunku bankowego biezącego oraz rachunku
pomocniczego w zakresie prowadzonej zbiórki publicznej.

5. Pozostałe koszty operacyjne kwota zł. 0,20

14,00
podatku.

dotyczą kosztów zaol<rryleń z tytńu odprowadzonego podatku.
6. KoszĘ finansowe

doty c ząo d s etęk w z akre s i e ni etermino w ej zapłaty zob ow tązań
kwota zł.

em

7. \ilynik finansowy roku obrotowego - strata kwota zł
doty czy nadwyżki kosztów nad przy chodami

8. Wartość kapitału - fundusz statutowy

.766,45zł

2I6.118,15

252.554,,15
Ztęgo:-

- fundusz na początek roku
- zwiększenie
- zmniejszenie
fundusz na koniec roku

9. Wartość majątku trwałego na

Wartość początkowa (brutto)
31.643,08

koniec okresu sprawozdawczego

umorzenia wartośó netto na 3I.12.201żr.
3I.643,08 0.00

kwota zł.

252.554,15
0,00
0,00

252.554,15

10. Zobowiązania krótkoterminowe na31.12.2012 r. stanowią t<wotę 3.000,00 zł
dotycząbieżącychzakupów ztfińu dostaw i usług, których płatnośó nastąpiła w Il2013 r.

11. Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiĘ.

Stowarzyszenie w 20I2r, nie udzieliło żadnych gwarancji lub poręczeń i innych zobowiązań
zw tązany ch z działalnością statutową.

Sprawozdanie finansowe za20I2r. zostŃo przyjęte przęz członków Stowarzyszenia
i zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.

Jelenia Góra 06.03 .20I3r.

ZARZĄD

Prezes Stowarzyszenia dr n med Kazimierz Pichlak
Skarbnik Elzbieta Maciaszek
członęk stanisława karbowska
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Załączn|k nr 1

Wykaz otrzymanych darowizn i dobrowolnych wpłat w 2012r na konto Stowarzyszenia
Ponrocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum
szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z przeznaczeniem na cele statutowe oraz na rzecz
organizacj i poĘtku publicznego.

Jelenia Góra, dnia 06.03.2013 r"

§TOWARZYSZEN|E POMOcY cHORYM
przy 0ddziole (hirurgii Ogólnei i 0nkolooirznei
Wojewódzkieqo Centrum Szpitalneod

kotllnv Jeleniooorskjei
5q q06 Jelenia Góra. Lli Ogińskiego 6
lfis 000007537l, NlP ól 1-14.93.279, RÓgon 2l00i5a7l
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l,P Nazwa darczyńcy Adres lub nr nr konta bankowego Kwota Data
wnłvwu

przeznaczenrc

1 Anna Foiak z rachunku
2 1 1 09 0192600000005 1 4 0 1 5 6 57

1 000,00 03,01.12 darowizna

2 Frzedsiębiorstwo SIMET
S.A.

58-506 Jeienia Góra
Al.Jana Fawła II 33

4 000,00 24.02.12 darowizna

_) WEPA PROFESSIONAL
Spółka Akcyina

58-5'13 Piechowice
Ul. Tysiąclecia 49

5 000,00 2,7.04.1ż pomoc

4 DSE DRAEXLMAIER
SYSTEMY
ELEKTRYCZNE,
§n. Z o"o,

58-500 Jelenia Góra
u1. Spółdzielcza45

2 500,00 06,07.12 darowizna

DWS DRAEXLMAIER
WYPOSAZENlE
9/NETRZ

58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza45

2 500,00 06.07.12 darowizna

6 TAłJRoN
EKoENERGlA
sP Z o.o.

58-500 Jelenia Góra
ul. Obrońców Pokoju 28

20 000,00 22.08,12 darowizna
pienięzna narzecz
Stowarzyszenie
Chorym

,7 Dr SCF{NEIDER
AUTCMOTIVE
POLSKA SP Z o.o,

58-520 R_adomierz
Radomierz id

7 000,00 04.10.12 Wsparcle
finansowe na
zakup sprzętu
medycznego

8 MPGK SP Z o.o. 58-560 Jelenia Góra
ul. Wolności 16ll163

4 000,00 06,11.12 dofinansowanie
zakupu sprzętu
endoskoooweso

o V/EPA PROFESSIONAL
Spółka Akcyjna

58-573 Piechowice
Ul. Tysiąclecia 49

7 000,00 |4.11.12 dofinansowanie
sprzętu
medvczneso

l0 Jaoek Cłrojka , 58-500 Jelenia Góra
Ul. Sobieskieso 19l'7

l0 000,00 0,7.12.12 darowizna na cele
statutowe

11 BioTRoNIK FOI-SKA
SF. Z o.o

61-655 Foznń
Murawa 12

6 500,00 11.12.12 umowa darowizny

1ż Kłystyna Nielipowicz 58-573 Piechowice 200,00 19.12.12 darowizna
tJ składki członkowskie Członkowie Stowarzyszenia 150,00 31.12.12 składki za2072r

§łagern 69 850,00
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Jelenia Góra dnia 25.02.2013r.

Uchwała Walne go Zębr ania Stowarzy szenia
Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogolnej

I Onko 1o g icznej Woj ewó d zkie go C entrum S zpitalne go Kotl iny Je leni o górski ej .

Walne zebranie człoŃów Stowarzyszenia w dniu25.0ż.2013r po zapoznaniu się z
r o zliczeniem fi nans owy m za 20 I 2r. po stanowiło :

przychodami zwiększy koszty roku następnego.
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