
, WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANS OWE GO

ZA 2013 RoK.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i OŃologicznej
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Gótze, ul. Ogińskiego 6,
58-506 Jelenia Góra prowadzi swoją dziŃalnośó od I0.02.I992r.

Celem Stowarzyszenia zgodnie z przyjętym statutem jest działalność w sferze zadail
publicznych na tzęcz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów Oddziafu
Chirurgii Ogólnej i 0nkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej,
poprzez'.

środki czystościowe i środki specjalnej opieki nad chorym,

profilaktyki, Ieczenia i rehabilitacj i chorych,,
powołanie do życia poradni konsultacyjnej, mającej na celu zapewnienie prawidłowego
leczenia i rehabilitacji pacjentom w okresie poszpitalnym,
budzenie i pogłębianie wrżliwości społecznej do działanianarzęcz ludzi chorych,
rozwijanie działalności popularyzacyjno-propagandowej za pośrednictwem środków
masowego przekazl,

kwalifikacji zawodowych poprzez dofinanso,wanie szkoleń oraz zakupu czasopism i
literatury.

stafutowych Stowarzyszenia.
W dniu 04.01.200żr. Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, rT

pozycji Ęestru: 0000075371. NaĘpnie w dniu 28.04.2004r. dokonano zmiarty wpisu i wpisano, że
podmiot posiada status orgańzacji pożytku publicznego. Ostafirią zmianę wpisu w KRS dokonano
dnia 29.09.201,I r., która dotyczyła zmiany nazry Stowarzyszenia oraz informacje o zmianie
stafutu.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2013 r. Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową i zgodnie z założonym celem

zaopatrywńo 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.

Optócz bieżącej działalności statutowej w roku 2013 Stowarzyszenie na podstawie
przekazywanych na konto bankowe przezUrzędy Skarbowe wpłat 1% podatku narzęcz orgańzacji
pożytku publicznego za rok 2012 i ottzymanych darowizn pieniężnych zakupiło specjalistyczny
sprzęt i nnzędzia do laparoskopii chorych. Zakupiony i sfinansowany sprzęt medycmy o wartości
początkowej w kwocie 742.628,33 ń zostń przekazarry w 2013 r. na podstawie umowy darowizny
dia Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej dla potrzeb pacjentów Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jak również dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej



Do środków trwaĘch zalicza się majątek trwĄ o wartości powyżej 3.500,00 zł.
i okresie użytkowania ponad 1 rok. Majątek trwały o wartości poniżej 3.500,00 ń. do 1.000,00 zł.
jest amoĘzowany jednorazowo i ewidencjonowany bilansowo. PozostaĘ majątek trwały o niskiej
wartości jest księgowany w kosźy w momencie przyjęcia do użytkowania. Metody wyceny
aktywów i pasywów oraz przychodów i kosźów stosowane są zgodnie z obowiryującymi
przepisami w zakresie amortyzacji oraz ustawy o rachunkowości.

INFORMACJA DODATKOWA

W 201lr. Stowarzyszenie osiągnęło następujące wyniki finansowe według poniższego:

1. Przychody dzialalności stafutowej kwota zł. 217.610107
Sąto między innymi:

o Darowizny-załączńknrl - 119.600,00
o składki człoŃowskie

-załącmknr l - 162,00
. wpłaty lyo odpodatku natzecz

or ganizaĄi pożytku publicznego
ptzekazywane zUrzędów Skarbowych - 97,848,70

2. Pozostałe przychody operaryjne kwota zł. 0o00
3. Przychody finansowe lrwota zł. 57133

PrTvchody ogółem hłota zł 2]7.668,03

4. Koszty określone stafutem kwota zł. 399.360161
o Dotyczązakupu sprzętu

medycznego, leków oraz
specjalizacje personelu medycznego
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - 183.242,46

o Nadwyźka kosźów nad przychodami
zarokubiegły - 216.118,15

5. Koszty administracyjne kwota zł. 16.080,76
w tym:

. Usługi obce - 6.90ż,76
o Wynagrodzeńa - 2.400,00
o AmoĘzaqa - 5.988,00
o Pozostałe koszĘ - 790,00

Usługi obce obejmują koszty ogłoszenia prasowego w zakresie zbiórki publicznej jak również
kosź adresowania i wysyłania podziękowń dla indywidualnych ofiarodawców wTaz z drukiem
wpłat w rwiękl z orgańzowaną zbiórĘ publiczną w ramach loń od podatku na rzecz orgańzacji
pożytku publicznego oraz program danych o pacjentach.

Wynagrodzenia dotyczą kosźów związanych z przekazaniem dokumentacji księgowej osobie,
któraprzygotowuje roz|iczeńe finansowe w zakresie sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat



oraz wszelkich informacji zńązanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
dodatkowe go spotzldzenia archiwizacji dokumentacji Stowarzyszenia.

Amortyzacja dotyczy uźytkowanego sprzętu komputerowego jednorazowo umorzonego.

Pozostałe koszty dotycząkosźów obsługi rachunku bankowego bieżącego oraz rachunku
pomocniczego w zakresie prowadzonej ńiórki publicmej.

0,00

lwota zł. 0100

kosztv ogółem lculota zł 4l 5 44L37

6. Pozostałe koszty operaryjne
dotyczą kosźów likwidacj i środków
trwaĘch niepełnie umorzonych

7. Koszty finansowe

[rwota zł.

8. Wynik finansowy roku obrotowego - strata lcwota zl
dotyczy nadwyżki kosźów nad przychodami

- l97.773,34

252.554,159. Wańość kapitału - fundusz statutowy
ztego:

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

kwota zł.

252.554,15
0,00
0,00

252.554,15

9. Wańość majątku trwałego na koniec okresu sprawozdawczego

Wartość początkowa (brutto) umorzenia wartośó netto na 31.12.2013 r.

19.800,08 19.800,08 0,00

10. Zobowiązania krótkoterminowe na31.12,2013 r. stanowią kwotę 2.000,00 zł
dotycząbieżących zakupów ztyhńu dostaw i usług, których płatność nastąpiła w llż0l4 t,

Stowarzyszenie w 20I3t. nie udzieliło żadnych gwarancji lub poręczeń i innych zobońązń
zlitązarry ch z dzińalnością statutową.

Sprawozdanię finansowe zażIl3t. zostało przyjęte przez człoŃów Stowarzyszenia
i zatńer dzone pr zez Zar ząd Stowarzyszenia.

Jelenia Góra 10.03 .20l4r.
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Załącznik nr 1

Wykaz otrrymanych darowizn i dobrowolnych wpłat w 2013r na konto Stowarryszenia
Pomocy Chorym prry Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum
szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z prze;znaciłeniem na cele statutowe ora,z na rzecz
organizacji pozytku publicznego.

Jelenia Góra, dnia 10.03.2014 r.
PREZE§ 2;AIąZĄDU
§ToWABZY$IĘi,łłA P0idłjry,, cHoRYM

§TOWARZY§ZEN|E POMO0Y 0HORYM
nrzv 0ddziole 0rirurqii 0qólnei i Onkologicznei

WÓiewódzkiego Cenłrum Szpitalnego' KotlinvJelenioqorskle1
58-506 Jelenia Góra, u[ Ogińskiego 6
rRS OOOOOZSS7l, NlP ól 1,14-93-279, Regon 23003587l

Lp Nazwa darcryńcy Adres lub nr nr konta bankowego Kwota Data
wnłvwu

pr?,eznac7łnle

1 Janina Korycka Wpłata na konto 300,00 08.01.13 darowizna na
Szpital

2 Michał ciecierski 58-502 Jelenia Góra
ul. Batalionów Chłooskich 26

15000,00 14,0ż.I3 darowizna

J Michał ciecierski 58-502 Jelenia Góra
ul. Batalionów CMooskich 26

l5000,00 14.02.13 darowizna

4 Halina płucieńczak 58-562 Podgórzyn
Zachełmie 71

100,00 20.0ż.l3 darowima

5 Krzysżof Matysiewicz 59-800 Lubń
ul. Polna 5B/l

200,00 30.04.13 wsparcre w
leczeniu chorvch

6 Fundacja TAURON 40-389 Katowice
ul. Lwowska 23

30000,00 l9.05.13 darowizna

7 DSE DRAEXLMAIER
SYSTEMY
ELEKTRYCZNE
Sp. Z o.o.

58-500 Jelenia Góra
ul. Społdzielcza45

10000,00 79,07.13 darowizna

8 DSE DRAEXLMAIER
SYSTEMY
ELEKTRYCZNE
Sp. Z o.o.

58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza45

l0000,00 06.08.13 wsparcle
finansowe na
zakup
wyposazenia
Smitala

9 Przedsiębiorstwo SIMET
S.A.

58-506 Jelenia Góra
Al.Jana Pawła I1 33

4 000,00 14.08.13 darowizna na
zakup aparatury
dożvlaoaroskooii

10 MPGK SP Z o.o. 58-560 Jelenia Góra
ul. Wolności 1611163

5 000,00 26.09.13 darowizna

11 JZo sP Zo.o. 58-500 Jelenia Góra
Ul. Warvńskieuo 12

4000,00 l3.1 1.13 wsparcle
finansowe

12 WEPA PROFESSIONAL
Spółka Akcyjna

58-573 Piechowice
ul, Paszkowska 1B

6 000,00 05.12.73 Wsparcie zakupu
aparatury do
laoaroskooii

13 składki członkowskie Członkowie Stowarzyszenia 162,00 |2.I2.13 składki zaż0l3 t
I4 Wpłaty lYo odpodatku

narzecz orgarrizacji
oohrtku publiczneso

Urzędy Skarbowe l07848,70 II-
Iw2013

1% podatku

l5 Jacek Chojka 58-573 Piechowice
ul. Koloniina 10

l0000,00 03,12.13 uznanie cele
statutowe

Razem 217610,70


