
NIP: 751-1ó-47-634 . REGON: 532404636 . www.hospicjumswpio.pl . e-mail: hospicjumswpio@wp.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
stowarzyszenia Hospicjum ziemi ktuczborskiej Św. ojca pio

za rok 2016

t. Nazwa, siedziba iadres organizacji:
Stowarzyszenie,, Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. ojca Pio''
Byczyna 46-220 ul. Paruszowicka 2
E: mail: hospiciuĘswpio(Owp.pl.
www. hospiciumswpio. pI

2. Podstawowy przedmiot działalnościwg PKD:
9499z- działalnoŚĆ PozostałYch organizacji członkowskich, gdzie indziej niesktasyfikowana.

3. Właściwy sąd prowadzący rejestr:
sąd Rejonowy w opolu wydział vlll Gospodarczy krajoweto Rejestru sądowego,
data wpisń do rejestru : 25 lipiec 2oo3,pod nr KRS: 00001oss+s
Nr. statystyczny: REGON 532404636

4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja}:

Zarząd Stowarzyszenia :

t, sławomir kołecki

2. Janusz Cholewiński

3. Sylwia Tuszyńska

4. Ewa Rojowska

5. Agnieszka Dąbrowska

6. Grażyna Mączka

7. Krzysztof Maszkowski

8, Honorata Dawid

Prezes

V-ce Prezes

Skarbnik

sekretarz

Członek Zarządu

- Członek Zarządu

- Członek Zarządu

Członek Zarządu
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9. Joanna Steinberger - Członek Zarządu

10. Monika Mydlak Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia :

Stanisław Wołkowicz - Przewodniczacy Komisji
Ewertowska Ewelina - Członek Komisji
Kaniewska Róża - Członek Komisji

5. Cele statutowe:

Stowa rzyszen ie rea lizuje następujące zada n ia :

1) opieka domowa i stacjonarna nad osobamiw stanach terminalnych i ich rodzinamiw tym nad
poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych (nieodpłatnie dla chorego, odpłatnie ze strony
zakładów ubezp ieczeń, jed nostek sa morząd u terytoria l n ego itp. );
2) promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej (nieodpłatnie);

3) kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie
się nimi w działalności statutowej (nieodpłatnie);

4) kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki
paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);

5) prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
6) szkolenie zespotów sprawujących opiekę paliatywną (nieodpłatnie lub odpłatnie);
7) organizowanie orazudział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i

szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą (nieodpłatnie lub odpłatnie);

8) działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i

literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
9) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opiekisprawowanejprzez
przeszkolone zespoły (n ieod płatnie);

10) nabór i szkolenie wolontariuszy (nieodpłatnie);

11)wspótdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
orazz organami administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej realizacji powyższych

zadań (nieodpłatnie);

1-2) inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia (nieodpłatnie

lub odpłatnie).



13)wypoŻyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (nieodpłatnie iodpłatnie).

6. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje działalność Stowarzyszenia ,, Hospicjum Ziemi
Kluczborskiej Św. Ojca Pio" w Byczynie orazNZOZ Hospicjum Domowego w Byczynie ramach
kontraktu NFOZ za okres od 01-01-2016 do 3t-72-2O16.

7. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację co najmniej i-2 miesięcy. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na
istnienie poważnych zagrożen dla kontynuowania przez organizację działalności.

8. Omówienie przyiętych zasad (polityki) rachunkowości: ,, :,: ,. ,,

Przyjęte zasady rachunkowoŚci zastosowano w sposób ciągły, dokonując w kotejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i

PasYwów i sporządzono sprawozdanie finansowe tak, by za kolejne lata informacje o nich
wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

WartoŚci niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne, jeżeli wartoŚĆ netto nabywanego środka była większa od 3500 zł
Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
jeżeli wartość netto nabywanego środka była większa od 3500 zł

Do amortyzacji Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
otrzymane wyposażenie oraz sprzęt medyczny w formie darowizny od sympatyków
Hospicjum został wyceniony na podstawie protokótów Zarządu ustalając ceny godziwe dla w/w
sprzętu.

lnwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z art.26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
29 -09-1994 o rachunkowości (Dz.U nr.I2J. poz 591 )

Sporządziła: Sylwia Tuszyńska
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