
,,Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 1O

80-208 Gdansk

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku (Dz. U. z 1994
roku, nr 121, poz. 591 z pózno zmianami) sprawozdanie finansowe sklada sie z :

l. bilansu

2. rachunku zysków i strat

3. infonnacji dodatkowej obejmujacej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
b) dodatkowe infonnacje i objasnienia
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki pn. "Fundacja Hospicyjna" z siedziba
w Gdansku za rok 2006.

1. Informacje podstawowe o jednostce:

a) nazwa: "Fundacja Hospicyjna"
b) siedziba: Gdansk, ul. Chodowieckiego 10, kod pocztowy 80-208
c) podstawowy przedmiot dzialalnosci :

Fundacja realizuje dzialalnosc statutowa, której celem jest finansowe,
merytoryczne i organizacyjne wspieranie form swiadczenia pomocy
zdrowotnej.

Zgodnie z postanowieniem Fundatora Fundacja prowadzi dzialalnosc
gospodarcza sluzaca realizacji celów statutowych.

c) organ prowadzacy rejestr :

Fundacja wpisana jest do Rejestru Przedsiebiorców - Sad Rejonowy
w Gdansku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000201002.

Fundacja wpisana jest pod tym samym numerem KRS do Krajowego Rejestru
Sadowego - Rejestru Stowarzyszen, Innych Organizacji Spolecznych i
Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gdansku XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego.

Fundacja posiada status organizacji pozytku publicznego.

2. Czas trwania dzialalnosci - nieoznaczony.

3. Okres objety sprawozdaniem - 01 stycznia 2007 - 31 grudnia 2007.

4. Jednostka ma jednorodna strukture organizacyjna. W jej sklad nie wchodzajednostki,
sporzadzajace samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostalo sporzadzone przy zalozeniu
kontynuowania dzialalnosci statutowej i dzialalnosci gospodarczej przez Fundacje
przez co najmniej dwanascie kolejnych miesiecy i dluzej. Nie sa nam znane
okolicznosci, które wskazywalyby na istnienie powaznych zagrozen dla
kontynuowania przez Fundacje dzialalnosci .
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6. Omówienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (takze amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporzadzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru :

Przychody i koszty

Przychody i koszty sa rozpoznawane wedlug zasady memorialowej, tj. w okresach których
dotycza, niezaleznie od daty otrzymania lub dokonania platnosci.

Spólka prowadzi ewidencje kosztów w ukladzie kalkulacyjnym oraz sporzadza rachunek
zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Przychody ze sprzedazy

Przychody ze sprzedazy produktów, towarów i materialów ujmuje sie w rachunku zysków
i strat, gdy znaczace ryzyko i korzysci wynikajace z praw wlasnosci do produktów, towarów
i materialów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedazy uslug o okresie realizacji
krótszym niz 6 miesiecy rozpoznawane sa w momencie zakonczenia wykonania uslugi.

Wartosci niematerialne iprawne

Wartosci niematerialne i prawne ujmuje sie w ksiegach wedlug cen ich nabycia lub kosztów
poniesionych na ich wytworzenie.

Srodki trwale

Wartosc poczatkowa srodków trwalych ujmuje sie w ksiegach wedlug cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takze o odpisy z tytulu
trwalej utraty ich wartosci. Wartosc poczatkowa srodków trwalych i dotychczas dokonane
odpisy amortyzacyjne podlegaja aktualizacjom na podstawie odrebnych przepisów.
Cena nabycia i koszt wytworzenia srodków trwalych obejmuje ogól ich kosztów
poniesionych przez jednostke za okres budowy, montazu, przystosowania i ulepszenia do dnia
przyjecia do uzywania, w tym równiez koszt obslugi zobowiazan zaciagnietych w celu ich
finansowania i zwiazane z nimi róznice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytulu.
Wartosc poczatkowa stanowiaca cene nabycia lub koszt wytworzenia srodka trwalego
powiekszaja koszty jego ulepszenia, polegajacego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji
lub rekonstrukcji, powodujacego, ze wartosc uzytkowa tego srodka po zakonczeniu
ulepszenia przewyzsza posiadana przy przyjeciu do uzywania wartosc uzytkowa.
Srodki trwale amortyzowane sa metoda liniowa badz jednorazowo w koszty, zgodnie z
przepisami ustaw podatkowych. Rozpoczecie amortyzacji nastepuje w miesiacu, w którym
nastapilo przyjecie/w nastepnym miesiacu po przyjeciu srodka trwalego do uzywania.

Naleznosci, roszczenia i zobowiazania, inne niz zaklasyfikowane jako aktywa i
zobowiazania finansowe

Naleznosci wykazuje sie w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem zasady ostroznej
wyceny. Wartosc naleznosci aktualizuje sie uwzgledniajac stopien prawdopodobienstwa ich
zaplaty poprzez dokonanie odpisu aktualizujacego, zaliczanego odpowiednio do pozostalych
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kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zaleznie od rodzaju naleznosci, której
dotyczy odpis aktualizujacy.

Zobowiazania ujmuje sie w ksiegach w kwocie wymagajacej zaplaty.

Naleznosci i zobowiazania wyrazone w walutach obcych wykazuje sie na dzien dokonania
operacji wedlug sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty
na ten dzien chyba, ze w zgloszeniu celnym lub innym wiazacym jednostke dokumencie
ustalony zostal inny kurs.

Na dzien bilansowy naleznosci i zobowiazania wyrazone w walutach obcych wycenia sie po
obowiazujacym na ten dzien srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.
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Dodatkowe Informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego.

I. Objasnienia do bilansu

1.
Szczególowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych, wartosci
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych, zawierajacy stan tych
aktywów na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji
wartosci, nabycia, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koncowy a dla majatku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytulów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia obrazuje zalacznik nr 1 do Informacji Dodatkowej.

2.

Wartosc gruntów uzytkowanych wieczyscie.

Fundacja nie uzytkuje takich gruntów.

3.

Wartosc nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostke srodków trwalych,
uzywanych na podstawie umów najmu, dzierzawy i innych umów, w tym z tytulu umów
leasingu.

Jednostka na podstawie umowy uzyczenia uzytkowala w roku 2007 budynek przy ul.
Chodowieckiego 10 w Gdansku, przeznaczony na jej siedzibe, którego wartosc w umowie
najmu nie zostala okreslona.

4.

Zobowiazania wobec budzetu panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego z tytulu
uzyskania prawa wlasnosci budynków i budowli.

W Fundacji nie wystepuja zobowiazania tego rodzaju.

5.

Dane o strukturze funduszu zalozycielskiego przedstawia zalacznik nr 2 do Informacji
Dodatkowej.

6.

Stan na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i wykorzystanie oraz stan koncowy
kapitalów ( funduszy zapasowych i rezerwowych).

W roku obrachunkowym 2007 jednostka nie tworzyla tego rodzaju funduszy.

7.

Propozycje co do sposobu podzialu zysku za rok obrotowy:
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Dyrektor Fundacji, a zarazem jej Fundator postanawia o przeznaczeniu zysku roku
obrachunkowego 2007 w calosci na cele statutowe Fundacji.

8.

Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego,
zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie koncowym.

W Fundacji nie zaistniala koniecznosc utworzenia rezerw.

9.

Dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku
obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W Fundacji nie zaistniala koniecznosc dokonywania aktualizacji naleznosci.

10.

Podzial zobowiazan dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia
bilansowego, przewidywanym umowa okresie splaty przedstawiony zostal w zalaczniku
nr 3 do Informacji Dodatkowej.

11.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych przedstawiony
zostal w zalaczniku nr 4 do Informacji Dodatkowej.

12.

Wykaz istotnych zobowiazan zabezpieczonych na majatku spólki.

W roku obrachunkowym 2007 w jednostce nie wystapily tego rodzaju zobowiazania.

13.

Zobowiazania warunkowe, w tym równiez udzielone przez Fundacje gwarancje iporeczenia,
takze wekslowe.

W roku obrachunkowym 2007 w Fundacji nie wystapily tego rodzaju zobowiazania.

II. Objasnienia do Rachunku Zysków i Strat

1.

Struktura rzeczowa (rodzaje dzialalnosci) i terytorialna (kraj, zagranica) przychodów netto
z podzialem na dzialalnosc gospodarcza i przychody operacyjne.

J
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a) dzialalnosc gospodarcza sluzaca w calosci celom statutowym ogólem: 329.494.95
PLN

w tym :

aa) uslugi w zakresie sprzedazy uslug reklamowych podczas Kampanii i akcji
celowych:

Kampania 2005 : "Zdazyc z prawda": 35.000.00 PLN
Hospicjum To Tez Zycie 2006: 19.300.00 PLN
Pola Nadziei 2007 : 5.000.00 PLN

Akcja 1 % 2006: 2.600.00 PLN
Hospicjum To Tez Zycie 2007: 108.974.60 PLN

bb) pozostale uslugi

Wynajem: 10.100.00 PLN
Reklama w portalu internetowym: 23.550.00 PLN
Reklama w dwumiesieczniku Hospicjum To Tez Zycie: 3.209.53 PLN

cc) sprzedaz towarów: 85.067.98 PLN
dd) sprzedaz ksiazek, kartek swiatecznych, dwumiesiecznika: 6.692.84 PLN
ee) pozostala sprzedaz: 30.000.00 PLN

b) przychody statutowe: 2.905.164.99 PLN

ba) nawiazki: 6.200.00 PLN

bb) darowizny poza Kampaniami: 666.973.02 PLN

bc) darowizny finansowe w trakcie Kampanii: 1.731.298.12 PLN

bd) darowizny rzeczowe w trakcie Kampanii: 25.600.00 PLN

be) darowizny od przedsiebiorstw w trakcie Kampanii: 3.910.00 PLN

Pola Nadziei 2007 : 1.000.00 PLN

Hospicjum To Tez Zycie 2007 : 1.910.00 PLN
Akcja swiateczna 2007 : 1.000.00 PLN

bf) odplatna dzialalnosc statutowa: 15.660.00 PLN

bg) dotacja PZU przypadajaca do rozliczenia w 2007 roku: 455.523.85 PLN

2.

Wysokosc i wyjasnienie przyczyn odpisów aktualizujacych srodki trwale.

W Fundacji nie wystapila potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

7



"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 1O

80-208 Gdansk

3.

Wysokosc i wyjasnienie przyczyn odpisów aktualizujacych zapasy.

W Fundacji nie wystapila potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

4.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzialalnosci zaniechanej w roku
obrachunkowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastepnym.

Fundacja nie zaniechala w 2007 roku zadnego rodzaju dzialalnosci i nie przewiduje
zdarzen tego rodzaju w roku nastepnym.

5.

Rozliczenie glównych pozycji rózniacych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego brutto.

W Fundacji caly dochód przeznaczany jest na dzialalnosc statutowa i korzysta ze zwolnienia
w podatku dochodowym od osób prawnych.

6.

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na wlasne potrzeby oraz o kosztach
rodzajowych stanowi zalacznik nr 5 do Informacji Dodatkowej.

7.

Informacja o kosztach wytworzenia srodków trwalych w budowie, srodków trwalych na
wlasne potrzeby.

W roku obrachunkowym 2007 w jednostce nie wystapily zdarzenia tego rodzaju.

8.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok naklady na nie finansowe aktywa
trwale stanowi zalacznik nr 6 do Informacji Dodatkowej.

9.

Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych.

W roku obrachunkowym 2007 w Fundacji nie wystapily zdarzenia tego rodzaju.

III. Objasnienie struktury srodków pienieznych przyjetych do rachunku
przeplywów pienieznych.

Fundacja nie ma obowiazku sporzadzania sprawozdania z przeplywu srodków pienieznych.

IV. Objasnienia niektórych zagadnien osobowych

1.

Informacja o przecietnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podzialem na grupy
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zawodowe przedstawia zalacznik nr 7 do Informacji Dodatkowej.

2.

Informacja o wynagrodzeniach, lacznie z wynagrodzeniami z zysku, wyplaconych lub
naleznych osobom wchodzacym w sklad organów zarzadzajacych i nadzorujacych
Fundacje przedstawia zalacznik nr 8 do Informacji Dodatkowej.

v. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzen

1.
Informacje o znaczacych zdarzeniach dotyczacych lat ubieglych ujetych w sprawozdaniu roku
obrachunkowego.

W roku obrachunkowym 2007 nie wystapily zdarzenia tego rodzaju.

2.

Informacje o znaczacych zdarzeniach, jakie nastapily po dniu bilansowym, a nie
uwzglednionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrachunkowym 2007 nie wystapily zdarzenia tego rodzaju.

3.

Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad (polityki) rachunkowosci,
w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporzadzania sprawozdania finansowego, jezeli
wywieraja one istotny wplyw na sytuacje majatkowa, finansowa i wynik finansowy jednostki,
ich przyczyny i spowodowana zmianami kwote wyniku finansowego oraz zmian w kapitale
(funduszu) wlasnym.

W roku obrachunkowym 2007 dokonano zmian w sposobie prezentacji przychodów ze
sprzedazy. Przychody statutowe prezentowane sa w pozycji rachunku wyników dotyczacej
podstawowej dzialalnosci Fundacji, odmiennie niz to mialo miejsce w poprzednich latach
obrachunkowych. Wówczas dzialalnosc statutowa prezentowana byla w pozycji: przychody
operacYJne.

VI. Objasnienia dotyczace grupy kapitalowej

1.

Informacja o wspólnych przedsiewzieciach, które nie podlegaja konsolidacji.

Fundacja nie tworzy grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy o rachunkowosci i nie prowadzi
przedsiewziec, które nie podlegaja konsolidacji.

2.

Informacja o transakcjach z jednostkami powiazanymi.
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W roku obrachunkowym w Fundacji nie wystapily transakcje z jednostkami powiazanymi w
rozumieniu ustawy o rachunkowosci.

VII. Informacje o polaczeniach spólek

W jednostce nie wstapily w roku obrachunkowym zdarzenia tego rodzaju.

VIII. Wyjasnienie powaznych zagrozen dla kontynuacji
dzialalnosci

Tak jak to zostalo stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w Fundacji
nie istnieje zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.

IX. Inne istotne informacje

W Informacji Dodatkowej podane zostaly wszystkie istotne informacje uszczególawiajace
wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz charakteryzujace prowadzona przez
Fundacje dzialalnosc gospodarcza.
W ocenie Dyrektora przedstawiony zakres objasnien pozwala w sposób prawidlowy ocenic
sytuacje majatkowa, finansowa oraz wynik finansowy jednostki.
Zarzad nie posiada zadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu
informacji, które moglyby w istotny sposób te ocene zmienic.

Na tym oswiadczeniu Dyrektora Fundacji Informacja Dodatkowa stanowiaca integralna czesc
sprawozdania finansowego za rok 2007 "Fundacji Hospicyjnej" zostaje zakonczona.
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Zalacznik nr 1 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Zestawienie zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji d/ugoterminO'NyCh

Zestawienie zmian wartosci grup rodzajO'NyCh srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych
Stan

Umorzenie Wartosc netto

Ip
nazwa grupy sldadnik6w majatku !walego stan na poczatek rokuprzychodyprzemieszczeniana koniec okresuna poczatek okresuAmortyzacjaumorzenie na koniecsrodków trwalych

obrachunkowego

obrachunkowegoobrachunkowego okresu obrachunkowego

1 budynki i budowle

7375,69-7375,69322,56184,32 506,886868,81

2 maszyny i urzadzenia

23 935,4312034,89 -35 970,32 20213,519945,7230159,235811,09

3 srodki transportu

20 000,0010190,00 -30 190,00 8000,009901,6217901,6212 288,38

4 pozostale srodki trwale

53 052,3653 052,3622 066,369 295,8031 362,1621 690,20

5 wartosci niematerialne i prawne

--- -- --

~ €~
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Zalacznik nr 2 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Dane o strukturze funduszu zalozycielskiego

lp. oznaczenie Osoby Fundatora kwota

1 Ksiadz dr Piotr Krakowiak

1 000,00
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Zalacznik nr 3 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Podzial zobowiazan

Okres wymagalnosci

Ip

Zobowiazania do 1 rokupowyzej 1 rokupowyzej 3 latpowyzej 5 LatRazem

do 3 lat

do51al

1 Wobec jednostek powiazanych:

-- -- ·
-a) z tytulu dostaw i uslug

-- -- -

b) inne
-- -- -

-2.
Wobec pozostalych jednostek: 114277,15---114277,15
-a) kredyty i pozyczki

-- -- ·
b) inne zobowiazania finansowe

-- -- ·
c) z tytulu dostaw i uslug

36 550,59---36 550,59

d) zaliczki na dostawy

-- -- -

e) zobowiazania wekslowe
-- -- -

f) z tytulu podatków, cel, ub.spoi.
36 750,05---36 750,05

g) z tytulu wynagrodzen etatowych

28 030,65---28 030,65

h) z tytulu wynagr.cywilnopr.
6614,40---6 614,40

i) z tytulu wynagrodzen z tytulu pelnionej funkcji

-
-

i) inne
6331,46---6331,46

j) dostawy niefakturowane

-

~ PIA_Jl
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Zalacznik nr 4 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen rniedzyokresowych

Ip

tytuly stan na 31.12.2007

Czynne rozliczenia miedzyokresowe :

1 244,96

1 prenumerata

-
2 ubezpieczenia

747,71

3 pozostale

497,25

Bierne rozliczenia miedzyokresowe

1 025084,15

1 czesc dotacji PZU do rozliczenia w 2008 roku

1 025 084,15
-

~
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Zalacznik nr 5 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na wlasne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Ip nazwa stan na 31.12.2007

1 Koszt wytworzenia produktów

-
na wlasne potrzeby

2 Amortyzacja

31 237,46

3 Zuzycie materialów i energii

108086,18

4 Uslugi obce

1185121,96

5 Podatki i oplaty

16337,30

6 Wynagrodzenia

431 324,55

7 Ubezpieczenia i inne swiadczenia

69310,46

8 Pozostale koszty rodzajowe

25 389,08

ogólem

1 866 806,99

~ f!~



"Fundacja Hospicyjna"

ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdansk

Zalacznik nr 6 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Poniesione w biezacym roku i planowane na nastepny rok naklady na niefinansowe

aktywa trwale; w tym poniesione i planowane naklady na ochrone srodowiska

Ip Naklady Poniesione w 2007Planowane na

roku
nastepny rok

1 wartosci niematerialne i prawne

-
-

2 Srodki trwale

22224,8910000,00
- w tym dotyczace ochrony srodowiska

--

3 Srodki trwale w budowie

-
-

- w tym dotyczace ochrony srodowiska
--

4 Inwestycje w nieruchomosci i prawa

--

Razem

22 224,8910000,00

~p~



"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdansk

Zalacznik nr 7 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o przecietnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podzialem na grupy
Zawodowe

Ip nazwa rok 2007

1 Pracownicy umyslowi

B

2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych

-

3 Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju

-

4 Uczniowie

-

5 Pracownicy przebywajacy na urlopach

-
wychowawczych lub bezplatnych

ogólem

B

~t~



"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdansk

Zalacznik nr 8 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacje o wynagrodzeniach, wyplaconych lub naleznych osobom wchodzacym w sklad
organów zarzadzajacych i nadzorujacych spólek handlowych

Czlonkowie organów WynagrodzeniaUdzielone pozyczki

Koszty

ZyskKwota do splatyTerminy splaty
Powyzej 3 lat

Do 1 roku pow.roku do 3 lat

Zarzadzajacych

38 522,15
--- --

Nadzorujacych

-
- -- --

~ ~~



Fundacja Hospicyjna
Gdansk ul.Chodowieckiego 10

NIP: 957.Q8-8l.Q02

AKTYWA

Nazwa pozycji

Bilans

Na koniec

2007-12

ROK: 2007

Poczatek roku
2007-01-01

-

1-
lA IAktywa trwale 46.658,4853.761,05

I-

IIWartosci niematerialne i prawne 0,000,00

l
Koszty zakoóczonych prac rozwojowych 000000

2

Wartosc firmy 000000

3

Inne wartosci niematerialne iprawne 000000

4

Zaliczki na wartosci niematerialne I prawne 000000

I-
nIRzeczowe aktywa trwale 46.658,4853.761,05

46.658 48
53.761 05-

l
I Srodki trwale

0,00
0,00a

grunty (w tvm Dmwo .avtkowania wieczystego gruntu)

b

budvnki lokale i obiekty i~ierii ladowei i wodnei 6.868,817.053,13

c

urzadzenia techniczne i maszyny 5.811,093.721,92

d

srodki transportu 12.288,3812.000,00

e

inne srodki trWale 21.690,2030.986,00

2

I Srodki trwale w budowie 000000

3

Zaliczki na srodki trwale w budowie 0,00000

l-
IIIINaleznosci dlu2oterminowe 0,000,00

11

Od jednostek powiazanych 0.00000

12

Od pozostaIvch iednostek 0,00000

l-
IVI Inwestycje dlugoterminowe 0,000,00

1

Nieruchomosci 0,00000
2

Wartosci niematerialne i prawne 0,00000
-

3 DIul!oterminowe aktywa finansowe 0.00000
-

a w jednostkach powiazanych 0,000,00
1

udzialy lub akcje 0,000,00
2

inne papiery wartosciowe 0,000,00
3

udzielone po:tyczki 0,000,00
4

inne dlul!oterminowe aktywa finansowe 0,000,00
1-

b w pozostalych jednostkach 0,000,00
1

udzialy lub akcje 0,000,00
2

inne papiery wartosciowe 0,000,00
3

udzielone poZ;yczki 0,000,00
4

inne dlugoterminowe aktywa finansowe 0,000,00
14

I Inne Inwestycje dlugotermlnowe 000000

I-
VID/u2oterminowe rozliczenia miedzvokresowe 0,000,00

11
I Aktvwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0.00000

12
I Inne rozliczenia ml~zyokresowe 0,00000

1-
IB I Aktywa obrotowe 2.542.562,251.151. 714,17

I-
IIZapasy 29.902,9225.227,57

1
MateriaJy 0,00000

2
Pólproduktvlnroduktvwtoku 000000

3
Produkty I!otowe 0,00000

4
Towarv 29.858.9225.161 57

5
Zaliczki na dostawy 44,006600

I-
IIINaleznosci krótkoterminowe 304.680,89331.577,76

-
11 Naleznosci od jednostek powlazanycb 000000

l-
aI z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 0,000,00

\) I do 12 miesiecv
0,000,00

2) I powvui 12 miesiecy
0,000,00

I
bI inne 0,000,00-

12 Naleznosci od pozostaIvcb iednostek 304.680 89331.577 76
l-

aI z tytulu dostaw i uslug. o okresie splaty: 42.872,8935.946,40
1) I do 12 miesiecy

42.872,8935.946,40
2) I po.wzei 12 miesiecv

0,000,00
I

b z tytulu podatków dotacii cel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnvc 8.342,007.380,26
I

c inne 253.466,00288.251,10
I

d dochodzone na drodze sadowe i 0,000,00
l-

IIII Inwestycje krótkoterminowe 2.206.733,48793.717,67I-
II I Krótkoterminowe aktywa finansowe 2.206.733,48793.717,67l-
aI w jednostkach powiazanych 0,000,00

l
udzialy lub akcie 0,000,002
inne papiery wartosciowe 0,000,003
udzielone po:tyczki 0,000,004 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,000,00-

b I w pozostalYch iednostkach 0,000,001 udzialY lub akcje 0,000,002 inne papiery wartosciowe 0,00000
3

udzielone poZ;yczki 0,000,004 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,000,00
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Fundacja Hospicyjna
Gdansk ul.Chodowieckiego 10
NIP: 957~8-81~2

AKTYWA

I Suma

Bilans

Na koniec
2007-12

2.206.733,48
2.206.733,48

0,00
0,00
0,00

~

2.589.220,73 [

ROK: 2007

Poczatek roku
2007-01-01

793.717,67
793.717,67

0,00
0,00
0,00

!.:.!.2.!J.2

1.205.475,22 I

Strona 2



l- AI Kapital (fundusz) wlasny 1.439.821,271.022.138,68
I

Kapital (fundusz) podstawowY 1.000,001.000,00
II

Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna) 0,000,00
III

Udzialvakcje) wlasne (wielkosc ujemna) 0,000,00
IV

Kapitalfundusz) zapasowy 0,000,00
V

Kapitalfundusz) z aktualizacji wyceny 0,000,00
VI

Pozostale kapitalv (fundusze) rezenvowe 0,000,00
VII

Zysk (strata) z lat ubie2lych 1.112.254,68927.695,59
VIII

Zysk (strata) netto 326.566,5993.443,09
IX

Odpisy z zysku netto w cia2u roku obrotowe2o (wielkosc uiemna) 0,000,00

1-

BI Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 1.149.399,46183.336,54
-

I I Rezerwv na zobowiazania 0,000,00
l

Rezerwa z tytulu odroczone!!:o podatku docbodowe!!:o 0,00000
-

2 Rezerwa na swiadczenia emervtalne I nodobne 000000
1-(1

I d/ue.oterminowa 0,000,00
1 •.(2)

I krótkoterminowa 0,000,00
-

3 Pozostale rezerwy 0,00000
I-{I)

I dlugoterminowe 0,000,00
1-(2

I krótkoterminowe 0,000,00
-

II
I Zobowiazania d/u2oterminowe 0,000,00l
IWobec jednostek powlazanycb 000000

-
2 IWobec pozostalvcb iednostek 000000

a
kredyty i poZyczki 0,000,00

b
z tytulu emisji dlu2:nych papierów wartosciowych 0,000,00

c
inne zobowiazania finansowe 0,000,00

d
inne 0,000,00

l-
IIIZobowiazania krótkoterminowe 114.277,15104.336,54

I-
II I Wobec jednostek powiazanvcb 0,00000

l-
aI z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 0,000,00

I) I do 12 miesiecv
0,000,00

2) I powvui 12 miesiecy
0,000,00

b
I inne 0,000,00

1-

2I Wobec Dorostalvch iednostek 114.277 15104.336 54
a

kredyty i poZyczki 0,000,00
b z tytulu emisii dlu2nych papierów wartosciowych 0,000,00
c

inne zobowiazania finansowe 0,000,00•.
d z Mulu dostaw i uslug, o okresie wvmae.alnosci: 36.550,5950.943,05

I) I do 12 miesiecv 36.550,5950.943,052) I po
WV2ei12 miesiecv 0,000,00e

zaliczki otrzymane na dostawy 0,000,00f1
zobowiazania wekslowe 0,000,00g z tytulu podatków cel, ubezpieczen i innych swiadczen 36.750,0525.027,96h z tytulu wynagrodzen 34.645,0526.541,52i inne

6.331,461.824,013 IFundusze speclalne 000000- IV
I Rozliczenia miedzyokresowe 1.035.122,3179.000,00l Ulemna wartosc firmy

•.

2
Inne rozliczenla mi~zyokresowe

000
000

1 .. (1

I dlul!oterminowe
1.035.122 31

79.000,00

1 .. (2

Ikrótkoterminowe
0,00

0,00
1.035.122,31

79.000,00

Fundacja Hospicyjna
Gdansk ul.Chodowieckiego 10

NIP: 957.{)8-81.{)02

PASYWA

Nazwa pozycji

I Suma

Bilans

Na koniec

2007-12

2.589.220,73 [

ROK: 2007

Poczatek roku
2007-01-01

1.205.475,22 ]
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Fundacja Hospicyjna
Gdansk ul.Chodowieckiego 10

NIP: 957.{)8-81.{)02 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (KALKULACYJNY)

ROK: 2007

- A Pro chody netto ze sprzed. produktów, tow.,mat., dzial. stat., w tym: 3.234.659,942.367.214,78
*

-od jednostek Dowiazanych 0,000,00
I

Przychody netto ze spnedazv produktów 244.426.97174.449,89

II
Przychody netto ze sprzedaZYtowarów i mate rialów 85.067,98145.997,79

III

Przychody statutowe 2.905.164,992.046.767,10

-

B Koszty sprzedanych produktów, towarów,materialów,dzial. stat., w tym2.549.154,121.947.478.51
*

-jednostkom powiazanym 0,000,00

I

Koszt wYtworzenia sDrzedanych Droduktów 1.457.029,63720.466,54

II

Wartosc sDrzedanych towarów i materialów 32.050,6174.711,30

III

Koszty Dozostalestatutowe 1.060.073,881.152.300,67

C

Zysk (strata) brutto za sprzedazy (A-B) 685.505,82419.736,27

D
Koszty sprzedazy 714,1210.960,53

E

Koszty ogólne2,o zarzadu 409.662,51338.073,18

F
Zysk (strata) za sprzedatY(C-D-E) 275.129,1970.702,56

-

G Pozostale przychody operacyine 161,051.662,88

I

Zysk ze zbycia niefinansowvch aktywów trwalych 110,000,00
II

Dotacie 0,000,00
III

Inne przychody oDeracvine 51,051.662,88

1-

HIPozostale koszty operacyine 2.584,342.990,15
I

Strata ze zbycia niefinansowvch aktywów trwalvch 0,000,00
II

Aktualizacja wartosci niefinansowYch aktywów trwalvch 0,000,00
III

Inne koszty operacvine 2.584,342.990,15
IV

Rozliczenie zesDolu4 0,000,00
I

Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (F+G-H) 272.705,9069.375,29
-

J IPrzychody finansowe 55.830,9724.208,98
-

I Dywidendy i udzialv w zyskach, w tym: 0,000,00
*

1-l1Iod iednosteknowiazanvch 0000,00
-

II {)dsetki,w tvm: 55.830,9724.208,98
*

1-(11od jednosteknowiazanvch 000000

III
Zysk ze zbycia inwestvcii 0,000,00

IV
Aktualizacja wartosci inwestycji 0,000,00

V

Inne 0,000,00
-

K Koszty finansowe 1.970,28141,18
-

1 {)dsetki, w tym: 181,1997,97
*

1-l11dla iednosteknowiazsnvch 0.000.00
II

Strata ze zbycia inwestvcii 0,000,00
III

Aktualizacia wartosci inwestycji 0,000,00
IV

Inne 1.789,0943,21
I

LIZysk (strata) z dzialalnosci I!ospodarczej (I+J-K) 326.566,5993.443,09
I-

MI Wynik zdarzen nadzwyczainych (M.I-M.II) 0,000,00
II

IZyski nadzwvczaine 0,000,00
II

Straty nadZwYczajne 0,000,00
N

Zysk (strata) brutto (L-M) 326.566,5993.443,09
Q

Podatek dochodowy 0,000,00
P

Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) 0,000,00
R

Zysk (strata) netto (N-Q-P) 326.566,5993.443,09
I

- __ I

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (KALKULACYJNY)

Nazwa pozycji

I Suma

.,i. ~.. -;..Rob:~~~:~63
I" -;~" .;:~-,~.S

Finanse i Ksiegowosc premium 2008

Na koniec
2007-12

0,00 I

Rok ubiegly

0,001

Strona l ostatnia


