
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
STOWARZYSZENIA  HOSPICJUM ŚW. ELŻBIETY W ZŁOTOWIE 

ZA ROK OBROTOWY 2012 
 

 
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 
1. Informacje porządkowe  
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. ELŻBIETY 
UL. Panny Marii 7  
77-400  ZŁOTÓW 
NIP 767-14-24-558 
REGON  570319817 
 
KRS 0000042841 
 

2.  CELE STOWARZYSZENIA;  

l. wspomaganie Hospicjum,  
2. opieka stacjonarna  nad ludźmi terminalnie chorymi, 
3. opieka paliatywna nad potrzebującymi i ich rodzinami, 
4. pomoc materialna i duchowa ludziom cierpiącym - terminalnie chorym i ich      
    rodzinami, 
5. tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozbudowy Hospicjum, 
6. pozyskiwanie  stałych współpracowników - wolontariuszy, 
7. przybliżenie społeczności lokalnej problemów ludzi terminalnie chorych i ich rodzin, 
8. uwrażliwianie  społeczeństwa  na  problemy ludzi nieuleczalnie chorych, 
9. nawiązywanie  łączności  z  organizacjami  o  podobnym profilu działania  w kraju                            
    i za granicą, 
10. stała współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety.  

 
DLA OSIĄGNIĘCIA SWOICH CELÓW;  

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :  
1. ochronę i promocję zdrowia  
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych  
3. pomoc społeczną  
4. działalność charytatywną  
5. promocji i organizacji wolontariatu 
 

3. Odpisy  uchwały  zarządu  dot.    przeznaczenia zysku za rok 2012. 
   
 
5. Prezentacja sprawozdań finansowych 
 
Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012. Sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, 
w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności. 
 



 
6. Stosowane metody i zasady rachunkowości 
 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami znowelizowanej 
ustawy z dnia 29 września  1994 roku o rachunkowości. 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W 
sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenie gospodarcze zgodnie z ich 
treścią ekonomiczną. 
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z 
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 
II.  Rachunek zysków i strat 

Załącznik 
 

III.  Bilans 
Załącznik 
 
 

1. Zysk za rok 2012 w wysokości 17.962,32 zł  zostanie przeznaczony na działalność 
statutową. 

 
2. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności 

Nie zachodziła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności. 
  

3. Inne rozliczenia czynne i bierne nie występują. 
 

4. Dane o przychodach wykazanych w rachunku zysków i strat są następujące: 
                                                   Przychody z działalności statutowej            76.854,39  zł 

 
a) składki brutto określone statutem                     365,00 zł 
 
b) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego                  
- w tym wpłaty i darowizny os. fizycznych dot. 1% podatku              42.105,71 zł 
 
c) pozostałe przychody określone statutem            34.383,68 zł 
 

w tym: 
                -   Darowizny                                                                                         32.083,68 zł 
       

     -  Nawiązki                         2.300,00zł 
 

      Przychody finansowe   4.015,97 zł 
 

 
 
 
 
 
 



5. Dane o kosztach wykazanych w rachunku zysków i strat są następujące: 
            
            a) Szczegółowa  informacja  o  kosztach : 
  - zakup szafek przy łóżkach pacjentów                                         – 35.616,24zł 
  - zakup wyparzarki                                                                        – 27.291,73zł 
       
        

Ogólnie  koszty                                62.907,97zł 
 
  

6. Informacje  o  zatrudnieniu oraz  dodatkowe: 
 

1. Ilość  osób  zatrudnionych:                        0  osób 
 
 
2. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Elżbiety w Złotowie   gromadzi  środki  pieniężne  

na  rachunku  bankowym: 
Bank SBL:24 8941 0006 0014 4427 2000 0010 

 
 

3. Wartość  aktywów   -  135.779,72 zł 
 

 
4. Wartość  zobowiązań    -  0,00 zł 
 
5. W  okresie  sprawozdawczym  była  przeprowadzona  kontrola przez Urząd 

Skarbowy w Złotowie. Kontrola dotyczyła roku 2010, nie stwierdzono uchybień. 
 
 

Złotów 28.02.2013 roku 
 
Osoba sporządzająca:   

s. Kinga – Krystyna, Barbara Barzowska  


