WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK.
Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6,
58-506 Jelenia Góra prowadzi swoją działalność od 10.02.1992r.
Celem Stowarzyszenia zgodnie z przyjętym statutem jest działalność w sferze zadań
publicznych na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów Oddziału
Chirurgii Ogólnej i 0nkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej,
poprzez:
 poprawę profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorych,
 minimalizowanie stresów i związanych z pobytem w Szpitalu uciążliwości,
 poprawę zaopatrzenia oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej w niezbędne leki, sprzęt,
środki czystościowe i środki specjalnej opieki nad chorym,
 propagowanie, popularyzowanie i wdrażanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie
profilaktyki, leczenia i rehabilitacji chorych,,
 powołanie do życia poradni konsultacyjnej, mającej na celu zapewnienie prawidłowego
leczenia i rehabilitacji pacjentom w okresie poszpitalnym,
 budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej do działania na rzecz ludzi chorych,
 rozwijanie działalności popularyzacyjno-propagandowej za pośrednictwem środków
masowego przekazu,
 ułatwianie pracownikom oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej podnoszenia
kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie szkoleń oraz zakupu czasopism i
literatury,
 pozyskiwanie środków finansowych od osób prawnych i fizycznych na realizację zadań
statutowych Stowarzyszenia.
W dniu 04.01.2002r. Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, nr
pozycji rejestru: 0000075371. Następnie w dniu 28.04.2004r. dokonano zmiany wpisu i wpisano, że
podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego. Ostatnią zmianę wpisu w KRS dokonano
dnia 29.09.2011 r., która dotyczyła zmiany nazwy Stowarzyszenia oraz informacje o zmianie
statutu.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2011 r. Stowarzyszenie prowadziło działalność 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 2011 Stowarzyszenie na podstawie
przekazywanych na konto bankowe przez Urzędy Skarbowe wpłat 1% podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego za rok 2010, zakupiło specjalistyczny sprzęt do leczenia raka piersi u chorych.
Zakupiony i sfinansowany nieodpłatnie sprzęt medyczny o wartości początkowej w kwocie
201.646,68 zł zostanie 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

Do środków trwałych zalicza się majątek trwały o wartości powyżej 3.500,00 zł.
i okresie użytkowania ponad 1 rok. Majątek trwały o wartości poniżej 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 obowiązującymi
przepisami w zakresie amortyzacji oraz ustawy o rachunkowości.

INFORMACJA DODATKOWA
W 2011r. Stowarzyszenie osiągnęło następujące wyniki finansowe według poniższego:
1. Przychody działalności statutowej
Są to między innymi:
• Darowizny – załącznik nr 1
• Sfinansowany sprzęt medyczny
bezpośrednio na konto kontrahenta
– załącznik nr 1
• Składki członkowskie
-załącznik nr 1
• Wpłaty 1% od podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego
przekazywane z Urzędów Skarbowych

- 31.203,20

2. Pozostałe przychody operacyjne
3. Przychody finansowe

kwota zł.
kwota zł.

Przychody ogółem

kwota zł.
- 64.000,00

-

150,00

- 155.909,75

kwota zł

4. Koszty określone statutem
kwota zł.
• Dotyczą zakupu sprzętu
medycznego, leków oraz
specjalizacje personelu medycznego
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – 20.550,78
• Nadwyżka kosztów nad przychodami
za rok ubiegły
- 190.801,96
5. Koszty administracyjne
w tym:
• Usługi obce
• Wynagrodzenia
• Amortyzacja
• Pozostałe koszty

251.262,95

kwota zł.
-

0,00
0,00
251.262,95

211.352,74

27.859,19

12.223,19
2.100,00
12.780,00
756,00

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 zbiórką publiczną w ramach 1% od podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego oraz program danych o pacjentach.

Wynagrodzenia dotyczą kosztów związanych z przekazaniem dokumentacji księgowej osobie,
która przygotowuje rozliczenie finansowe w zakresie sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat
oraz wszelkich informacji związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego oraz
dodatkowego sporządzenia archiwizacji dokumentacji Stowarzyszenia.
Amortyzacja obejmuje odpis amortyzacyjny od nowo zakupionego sprzętu i aparatury medycznej.
Pozostałe koszty dotyczą kosztów obsługi rachunku bankowego bieżącego oraz rachunku
pomocniczego w zakresie prowadzonej zbiórki publicznej.
5. Pozostałe koszty operacyjne
dotyczą kosztów likwidacji środków
trwałych niepełnie umorzonych
6. Koszty finansowe
Koszty ogółem

kwota zł.

0,00

kwota zł.

0,00

kwota zł

239.211,93

7. Wynik finansowy roku obrotowego – dochód
dotyczy nadwyżki przychodów nad kosztami

kwota zł

12.051,02

8. Wartość kapitału – fundusz statutowy
z tego:
- fundusz na początek roku
- zwiększenie
- zmniejszenie
fundusz na koniec roku
-

kwota zł.

252.554,15

252.554,15
0,00
0,00
252.554,15

9. Wartość majątku trwałego na koniec okresu sprawozdawczego
brutto
239.174,88

umorzenia
45.403,88

netto
193.771,00

10. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2011 r. stanowią kwotę 67.998,80 zł
dotyczą bieżących zakupów z tytułu dostaw i usług, których płatność nastąpiła w I/2012 r.
Stowarzyszenie w 2011r. nie udzieliło żadnych gwarancji lub poręczeń i innych zobowiązań
związanych z działalnością statutową.
Sprawozdanie finansowe za 2011r. zostało przyjęte przez członków Stowarzyszenia
i zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.
Jelenia Góra 28.02.2012r.
ZARZĄD
Prezes Stowarzyszenia dr n med Kazimierz Pichlak
Skarbnik Elżbieta Maciaszek
Członek Stanisława Karbowska

Załącznik nr 1
Wykaz otrzymanych darowizn i dobrowolnych wpłat w 2011r na konto Stowarzyszenia
Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z przeznaczeniem na cele statutowe oraz na rzecz
organizacji pożytku publicznego.
Lp. Nazwa darczyńcy

Adres, nr konta

Kwota

1

46109019260000000514128891

50,00

46109019260000000514128891

50,00

58-500 Jelenia Góra
ul. Waryńskiego 12
Członkowie stowarzyszenia
46109019260000000514128891

2 000,00
120,00
50,00

46109019260000000514128891

50,00

46109019260000000514128891

50,00

58-500 Jelenia Góra
ul. Waryńskiego 12
46109019260000000514128891

2 000,00

46109019260000000514128891

50,00

05-501 Piaseczno
ul. Al.1-go Maja 6
46109019260000000514128891

800,00

2
3
4
5
6
8
9
10

Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
JZO SP. Z o.o
Składki członkowskie
Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
JZO SP. Z o.o

14

Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
GRUNENTHAL
SP. Z o.o
Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
JZO SP. Z o.o

15

Przedsięb. SIMET S.A.

16

Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
Matex Sp. Z o.o

11
12
13

17

18

19

20

21
22
23

50,00

50,00

Data
przeznaczenie
wpływu
27/02/07 darowizna na
stowarzyszenie
26/03/07 darowizna na
stowarzyszenie
02/04/07 darowizna-pomoc
charytatywna
24/04/07
26/04/07 darowizna na
stowarzyszenie
28/05/07 darowizna na
stowarzyszenie
27/06/07 darowizna na
stowarzyszenie
02/07/07 akcja
charytatywna
26/07/07 darowizna na
stowarzyszenie
25/08/07 darowizna na
stowarzyszenie
21/09/07 darowizna
26/09/07 darowizna na
stowarzyszenie
19/10/07 zakup urządzeń
medycznych
22/10/07 darowizna na
zakup sprzętu
ratującego zycie
23/10/07 darowizna na
stowarzyszenie
05/11/07 darowizna na
zakup aparatury
leczniczej
15/11/07 darowizna na
zakup aparatury

58-500 Jelenia Góra
ul. Waryńskiego 12
58-506 Jelenia Góra
Al. Jana Pawła II 33

2 000,00

46109019260000000514128891

50,00

58-506 Jelenia Góra
Al. Jana Pawła II 15

2 500,00

Dr SCHNEIDER
Obróbka Plastiku SP.
zo.o.
DOLFAMEX
S-ka z o o.

58-506 Jelenia Góra
Al. Jana Pawła II 33

5 000,00

58-500 Jelenia Góra
ul. Sobieskiego 51

6 000,00

DSE DRAEXLMAIER
SYSTEMY
ELEKTRYCZNE SP-ka
APC Presmet SP ZOO

58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 45

10 000,00

15/11/07 darowizan na
rzecz
stowarzyszenia
20/11/07 darowizna

10 000,00

21/11/07 darowizna

10 000,00
50,00

23/11/07 darowizna
26/11/07 darowizna na

45-641 Opole
ul. Oświęcimska 12
Fabryka Papieru SP Z o.o 22109019970000000528002420
Orda Alicja ONLOMED 46109019260000000514128891

3 000,00

24
25
26

NZOZ
Orda Alicja ONLOMED
NZOZ
JZO SP. Z o.o
Pozostałe dobrowolne
wpłaty- 1% podatku
Razem

46109019260000000514128891

50,00

58-500 Jelenia Góra
ul. Waryńskiego 12
Od 15 osób (od 14zł. do 190 zł.)

2 000,00

Jelenia Góra, dnia 10.03.2010 r.

943,30
91 955,39

stowarzyszenie
21/12/07 darowizna na
stowarzyszenie
28/12/07 wsparcie
działalności
2007 r.

Jelenia Góra dnia 20.03.2012r.

Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia
Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej
I Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 20.03.2012r po zapoznaniu się z
rozliczeniem finansowym za 2011r. postanowiło:
 Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011.
 Zysk wyniku finansowego za rok obrotowy 2011 czyli nadwyżka przychodów
nad kosztami zwiększy przychody roku następnego.

