
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im.ks.kan.Kazimierza Malinowskiego
          22-100 Chełm ul. Lwowska 12/4
         _______________________________________________________________________

WPROWADZENIE  

               do sprawozdania finansowego  na dzień 31 grudnia 2012r. 

1/      WPROWADZENIE

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im.Ks.Kan.Kazimierza         
Malinowskiego       

Adres / siedziba : 22-100 Chełm ul. Lwowska 12/4

NIP 563-23-81-401
Regon  060551265

Podstawowy przedmiot działalności:
PKD  9490Z – Opieka na osobami terminalnie chorymi 

Wskazanie sądu prowadzącego rejestr:
Krajowy Rejestr Sądowy  Rejestr Stowarzyszeń Nr KRS 0000342853
Rejestracja KRS nastąpiła w dniu 26.11.2009r.
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 
30.10.2012r.

Czas trwania działalności stowarzyszenia:
Czas trwania  działalności jest nieograniczony.

2/      D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  i  o b j a ś n i e n i a 

1) Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego.                                                                   
Majątek nietrwały tj. rzeczy ruchome o przewidywanym okresie użytkowania ponad 1 rok     
i wartości  nabycia lub szacunkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł  odpisywane są 
jednorazowo  w ciężar kosztów, zaś jego ewidencja prowadzona jest ilościowo                      
(i wartościowo)  w księdze inwentarzowej .

                               

2) Dotychczas Stowarzyszenie prowadziło wyłącznie działalność statutową ,                        
nie podejmowało prowadzenia działalności gospodarczej.                                                  
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3/    Przychodem Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym było:

1 / składki statutowe członków   2.198,00zł

      2/ inne przychody określone statutem  67.520,73zł    z tego:

         a/  na cele funkcjonowania Hospicjum                               13.644,63zł

         b/  na wsparcie podopiecznych                                           52.176,10zł

        Przychody te uzyskano poprzez :

• organizowanie zbiórek publicznych ( 25 zbiórek) na wartość  39.250,92 zł
• darowizny osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów      26.178,03 zł

• pozostałe przychody ( odpłatność uczestn. pielgrzymki, itp.      2.091,78 zł

Przychody zostały zwiększone o kwotę 2,30 zł z oprocentowania środków                     
na   rachunku bankowym.

 4/      W okresie sprawozdawczym  Stowarzyszenie poniosło koszty:

      1/ działalności statutowej razem   47.287,34zł ,    z tego: 

        * koszty opieki nad podopiecznymi                                                              908,86 zł        
* koszt pielgrzymki dla wolontariuszy i innych współpracujących                944,00 zł       
* wartość udzielonych pomocy podopiecznym Hospicjum                      42.964,77 zł       
* koszty związane z pozyskaniem środków na pomoc dla podopiecznych  749,91 zł       

 

      2/ ogólnoadministracyjne w wysokości 15.919,43 zł, z czego:

• zużycie materiałów i energii            2.894,82 zł
• usługi obce                                        4.658,04 zł

• opłaty (bankowe, sądowe)                   1.263,12 zł

• wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   7.086,73zł

• pozostałe                                               16,72zł

      3/ zapłacone odsetki za opóźnienia płatności faktur                                   2,13 zł

5/      Stowarzyszenie zatrudniało w 2012r. 1 osobę na ½ etatu, średnioroczne                     
zatrudnienie wyniosło 0,32 etatu.
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6/     Rozliczenie głównych pozycji stanowiących różnicę pomiędzy sprawozdaniem 
finansowym a zeznaniem CIT:      

      W okresie sprawozdawczym  Stowarzyszenie  uzyskało przychody                                      
*  wg rachunku wyników  w kwocie   69.721,03 zł                                         

      * wg zeznania CIT w kwocie             69.721,03 zł

      oraz poniosło koszty:

         *  wg rachunku wyników  w kwocie   63.208,90 zł

         * wg zeznania  CIT -8           „            20.244,13 zł

      Różnica kosztów w kwocie 42.964,77 zł  stanowi wartość udzielonych pomocy 
podopiecznym Hospicjum w formie darowizn.   .

7/  Wynik finansowy za 2012r. stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami                     
wg sprawozdania finansowego w wysokości 6.512,13 zł  Stowarzyszenie   przeznacza   
na finansowanie działalności statutowej w okresach (latach) następnych.                          

Chełm, dnia  14 marca 2013r.    Zarząd Stowarzyszenia:

Osoba odpowiedzialna Tadeusz Boniecki………...........................  
za prowadzenie ksiąg rachunk.                                   
Maria Koguciuk Bożena Kudaruk…………………….……..

Ks.Józef Piłat……………………….………….

Anna Pasieczna……………..……………..

Mariola Szynal……………….……………..

Marian Lackowski……………...…………..

Jerzy Masłowski……………………………
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