
WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FI]YANSOWE GO

ZA 2014 RoK.

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

Celem Stowarzyszenia zgodnie z przyjętym statutem jest dzińalność w sferze zadań
publicznych na rzecz ogółu społeczności, ze szczegolnym uwzględnieniem pacjentów Oddziału
Chirurgii Ogólnej i 0nkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej,
poprZeZ:

środki czystościowe i środki specjalnej opieki nad chorym,

profi laktykt, Ieczenia i rehabilitacji chorych,,

leczenia i rehabilitacji pacjentom w okresie poszpitalnym,

masowego przekazu,

kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie szkoleń oraz zakupu czasopism i
1iteratury,

statutowych Stowarzyszenia.
W dniu 04.01 .200żr- Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszen, nr

pozycji rejestru: 0000075371. Następnie w dniu 28.04.2004r. dokonano zmiany wpisu i wpisano, że
podmiot posiada status orgarizacji pożytku publicznego. Ostatnią zmłanę wpisu w KRS dokonano
dnia 29.09.2017 r., która dotyczyła zmlany nazw Stowarzyszenia otaz informacje o zmianie
statutu.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2014 r. Stowarzyszenie prowadziło dziŃalnośó statutową i zgodnie z zaŁożonym celem

zaopatrywaŁo Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej w niezbędny sprzęt medyczny i aparaturę specjalistyczną lekt, pozostałe
środki trwałe, usługi obce w zakresie szkoleń, ogłoszeń prasowych, specjalizacji personelu
medycznego w ramach otrzymanych darowizn.

Oprócz bieżącej działalności statutowej w roku 2014 Stowarzyszenie na podstawie
przekazywanych na konto bankowe przęzUrzędy Skarbowe wpłat 1% podatku tvarzęcz organtzacji
poĄ.tku publicznego za rok 2013 i otrzymanych darowizn pieniężnych zakupiło specjalistyczny
sprzęt medyczny tnarzędzia do laparoskopii chorych. Zakupiony i sfinansowany sprzęt medyczny o
wartości początkowej w kwocię 216.389,09 zł zostŃ ptzekazany w 2014 r. na podstawie umowy
darowizny dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej dla potrzeb pacjentów
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jak również dla potrzeb pacjentów V/ojewódzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej



Do środków trwałych zalicza się majątek trwały o wartości powyżej 3.500,00 zł.
i okresie uzytkowania ponad 1 rok. Majątek trwały o wartości poniżej 3.500,00 ń. do 1.000,00 zł.
jest amortyzowany jednorazowo i ewidencjonowany bilansowo. Pozosta§ 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 obowiryującymi
przepisami w zakresie amortyzacji oruz ustawy o rachunkowości.

INFORMACJA DODATKOWA

W 2014r. Stowarzyszenie osiągnęło następujące wyniki finansowe według poniższego:

1. Prrychody dzialalności statutowej kwota zł. 273.44l,,80
Sąto między innymi:

o Darowizrry-zŃączniknrl - 173.550,00
o składki członkowskie

-zńączniknr 1 - 150,00
, . Wpłaty Ioń odpodatku natzecz

or ganizaĄi p oży,tku publi czne go
przekazywartezUrzędówSkarbowych - 99.74I,80
-załączniknr I

2, Pozostałe prrychody operaryjne kwota zł. 0o00
3. Przychody finansowe lcwota zł. 0o00

Prąvcho4v ogółem hłota zł 273.441,80

Ą, KoszĘ określone statutem kwota zł. 461.547,33
o Dotyczązakupu sprzętu

medycznego, leków oraz
specjalizacje personelu medycznego
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - 47,384,90

o Nadwyżkakosztów nad przychodami
zarok ubiegły - 197.773,34

. zŃup sprzętu medycznego i przekazanie
w formie darowizny dla WCSZKJ - 216.389,09

5. Koszty administracyjne kwota zł. 10.071,68
w tym:

. Usługi obce - 6.673,68
o Wynagrodzeńa - 2.600,00
o Pozostałe kosźy - 798,00

Usługi obce obejmują koszty ogłoszenia prasowęgo w zakresie ńiórkl publicznej jak również
kosź adresowania i wysyłania podziękowń dla indywidualnych ofiarodawców wraz z drukiem
wpłat w m,nryku z organizowaną zbiórkąpublicznąw ramach IYo od podatku narzecz organizacji
pożytku publicznego.



Wynagrodzenia ao,tycrąkosźów zwiryarrych z przekazaniem dokumentacji księgowej osobie,
któraprzygotowuje rozliczeńe finansowe w zakresie sporząlzgnia bilansu, rachunku zysków i strat
oraz wszelkich informacji zvłiązanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego oraz
dodatkowegosporządzęniaarchiwizacjidokumentacjiStowarzyszenia.

Pozostałe koszty dotycząkosźów obsługi rachunku bankowego bieżącego oraz rachunku
pomocniczego w zakresie prowadzonej zbiórkt publicznej.

6. Pozostałe koszty operacyjne
dotyczą kosztów likwidacj i środków
trwałych niepełnie umorzonych

7. KoszĘ finansowe
doty czy odsetek zapŁacony ch
od zobowiązń z tyt.dostaw i uslug

kosztv osółem

lrwota zł. 0,00

kwota zł. 462,64

hłota zł 472.081,65

8. Wynik finansowy roku obrotowego - strata
doĘczy nadwyżki kosźów nad przychodami

9. Wartość kapitału - fundusz statutowy
ztego;

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

lrwota zł

kwota zl.

- 198.639,85

252.554,15

252.554,15
0,00
0,00

252.554,15

9. Wańość majątku trwałego na koniec okresu sprawozdawgzego

Wartość początkowa (brutto) umorzenia wartośó netto na 31.12.2014 r.

19.800,08 19.800,08 0,00

10. Zobowiązania krótkoterminowe na31.!2.2014 r. stanowią lrwotę 3.000,00 zl
dotycząbieżącychzakupów ztfitlłudostaw i usług, których płatność nastąpiła wll20l5 r.

Stowarzyszenie w 2014r. nie udzieliło żadnych gwarancji lub poręczeń i innych zobońązń
zńązany ch z dzińalnością statutową.

Sprawozdanie finansowe za20l4r. zostało przyjęte przez człoŃów Stowarzyszenia
i zatwierdzonę przęz Zarząd Stowarzyszenia.

Jelenia Góra 1 0.03 .20l5r.

ZARZĄD

Prezes Stowarzyszenia dr n med Kazimierz Pichlak
Skarbnik Elżbieta Maciaszek
Członek Lucyna Osak
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Załącznik nr 1

Wykaz otrzymanych darowizn i dobrowolnych wpłat w 2014r na konto Stowarzyszenia
Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkotogicznej Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z przeznaczeniem na cele statutowe orazlnarzecz-
organŁacj i porytku publicznego.

Jelenia Góra, dnia28.0ż.20l5 r.
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Lp. Nazwa darczyńcy Adres, nr konta Kwota Data
wpływu

przeznaczenle

czarnecki Tomasz 58-500 Jelenia Góra
ul. Dobrowolskieso 4

50,00 l5.01.14 na cele statutowe

2 Zal<łady Metalowe
Zbigniew Ładziński

58-500 Jelenia Góra
ul, Waryńskieso l0

1 000.00 l0.02.14 darowizna

_] olesiak Franciszek 58-410 Marciszów
ul. Główna 106

l 000,00 08.03.14 darowizna na
stowarzyszenie

4 Daniela i Kazimier z Ł ątka 58-500 Jelenia Góra
ul. Norwida 5/5

500,00 l8.03.14 darowima na
zakup sprzętu
medvczneso

5 Dr SCHNEIDER Obróbka
Plastiku SP. zo.o.

58-506 Jelenia Góra
al. JanaPawłaII33

6 000,00 03,04.I4 darowizna na
zakup sprzętu
medvczneso

6 Przedsiębiorstwo SIMET S.A 58-506 Jelenia Góra
ul. Jana Pawła II 33

4 000,00 07.04.14 darowizna

7 Fundacja TAURON 40-114 Katowice
ul księdza piotra Ściesienneso 3

30 000,00 30.06.14 umowa darowizry

8 DSE DRAEXLMAIER
SYSTEN/ry
ELEKTRYCZNE SP-ka

58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza45

10 000,00 06.10. l4 darowizna

9 WEPA PROFESSIONAL
S.A

58-573 Piechowice
ul. Pakoszowska 18

6 000,00 14.10.14 dofinansowanie

10 MPGK SP Z o.o 58-500 Jelenia Góra
ul. Wolności 1611163

5 000,00 03.1 1.14 darowizna na
zakup aparatury
do zabiegów
endoskooowvch

11 Fundacia Polska MIEDZ 59-301 Lubin
ul. M.C.Skłodowskiei 48

100 000,00 03.11.14 umowa darowizny

12 składki członkowskie członkowie stowarzyszenia 150,00 29.72.14 składki za2014r.

l3 Jacek Chojka 58-573 Piechowice
ul. Koloniina 10

10 000,00 02.I2.I4

I4 pozostałe dobrowolne
wpłaty- 1% podatku

Urzędy Skarbowe 99 741,80 za2013 r
09,05.74l
21.08.14

Ioń od podatku

Razem 273 441,80

ćŁ1 l

KRS 0ł0007537l, NlP ól 1-14-93.279, iógon ZS0OISOń
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Jelenia Góra dnia 16.03.2015r.

Uchwała Walnego Zebraria Stowarzyszenia
Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej

I Onkologicznej \Mojewódzkiego Cęntrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Walne zębranie członków Stowarzyszenia w dniu 15.03.2015r po zapoznaniu się z
r o zliczetiem f,rnanso wym za 20 I 4t . po stanowiło :

przychodami zwięksry koszty roku następnego.
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