
Fundacja Hospicyjna
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdansk

Sprawozdanie finansowe

Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku

za rok 2008

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

1. bilansu
2. rachunku zysków i strat
3. informacji dodatkowej obejmujacej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

b) dodatkowe informacje i objasnienia
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Fundacja Hospicyjna
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdansk

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
jednostki pn. "Fundacja Hospicyjna" z siedziba w Gdansku

za rok 2008.

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.

d) 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 2008 - 31 grudnia 2008.

4. Jednostka ma jednorodna strukture organizacyjna. W jej sklad nie wchodza jednostki,
sporzadzajace samodzielne sprawozdania finansowe.
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5. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 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
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wskazywalyby na istnienie powaznych zagrozen dla kontynuowania przez Fundacje
dzialalnosci.

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.

Fundacja 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 i prawne

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.
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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
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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 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.

~ hvrektor FundacJI
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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 najmu uzytkowala w roku 2008 budynek przy ul.
Chodowieckiego 10 w Gdansku, przeznaczony na jej siedzibe.

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:
Dyrektor Fundacji, a zarazem jej Fundator postanawia o przeznaczeniu zysku roku

p~
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obrachunkowego 2008 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.
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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. l
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 2008 w jednostce nie wystapily tego rodzaju zobowiazania.

13.

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

W roku obrachunkowym 2008 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.

,~ daCJI
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a) dzialalnosc gospodarcza sluzaca w calosci celom statutowym ogólem: 223.598,07
PLN ------

w tym:

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

Hospicjum To Tez Zycie 2006: 92.124,78 PLN
Akcja 1 % 2006: 1.900.00 PLN

bb) pozostale uslugi

Reklama w portalu internetowym: 22.973,20.00 PLN
Reklama w dwumiesieczniku Hospicjum To Tez Zycie: 4.000,00 PLN

cc) sprzedaz towarów: 92.381,63 PLN (ksiazek, kartek swiatecznych, dwumiesiecznika)

b) przychody statutowe: 3.802.663,65 PLN

ba) nawiazki: 28.970,00 PLN
bb) darowizny poza Kampaniami: 529.449,16 PLN
bc) darowizny finansowe i rzeczowe w trakcie Kampanii: 2.091.421,27 PLN
bd) dotacje:

PZU przypadajaca do rozliczenia w 2008 roku: 957.221,76 PLN
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 137.496,46 PLN
PZU leki: 36.000 PLN
Dotacje MOPS i Urzad Miasta: 13.300 PLN
Dotacja Bristol-Myers: 14.805,00 PLN

2.

Wysokosc i wyjasnienie przyczyn odpisów aktualizujacych srodki trwale.

W Fundacji nie wystapila potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

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 2008 roku zadnego rodzaju dzialalnosci i nie przewiduje

p, L,rektor FuodaCJiO
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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 2008 w jednostce nie wystapily zdarzenia tego rodzaju.I
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 2008 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
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.

~UndaC.11 ~
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V. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzen
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1.
Informacje o znaczacych zdarzeniach dotyczacych lat ubieglych ujetych w sprawozdaniu
roku obrachunkowego.

W roku obrachunkowym 2008 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.

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.
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.

Ks. dr piotr Krakowia
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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.
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Na tym oswiadczeniu Dyrektora Fundacji Inforll']acja Dodatkowa stanowiaca integralna
czesc sprawozdania finansowego za rok 2008 Fundacji Hospicyjnej zostaje zakonczona.

~
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Fundacja Hospicyjna
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NIP: 957-08-81-002
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NIP 957·08·81-002
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______ 3.508,724
Zaliczki na wartosci niematerialne i nrawne

_. ____ .____________ 9.199II I Rzeczowe aktywa trwale
________ j. ______ ~9~~~.~! __

-

I I Srodki tnvale
______ .. _____ o, _ 29.458,()t,

a)
grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) ______ .______ .m ____

0,00 '--
b

~udynki, I~kale i obie~nierii ladowej i wodn~ __ u ________ •• __ n ______ I ___6.684.49 I--;:c---- urzadzenia techniczne i maszyny ____ n_n. ____ • ______ ••• ___ m __ •.

I
2.4-i5,21 Ic

d
srodki transportu 4.212,46

e
inne srodki trwale 16.145,8S

2
Srodki tnvale w budowie

Q,~3
Zaliczki na srodki tnvale w budowie O,OQ _

[-
HII Naleznosci dlugoterminowe

n _________ ..!!'_'!!'II Od jednostek powiazanych
O,~12

I Od nozostalych jednostek 0,001:- lVI Inwcstl'ge dl"-goterminowc _________ 0,00I I Nieruchomosci
----. ___ .__ 0.

---===~=-~~~~t_n_ 2
I Wartosci niematerialne i nrawne

-------
c.:..... 3

I Dlugoterminowe aktywa finansowe _______ O,OQ I-
a I w jednostkach powiazanych --~Q-- ])

udzialy lub akcje . __ 0,00_
- 2)

inne Dapiery wartosciowe .______ QL°.Q _- 3)
udzielone pozyczki

_______ .. Q,,!JQ..
- 4)

inne dlugoterminowe aktywa finansowe Q"!J_<!,,
1-

bI w pozostalych jednostkach
--~-(1 )

udzialy lub akcje

t 0,00
-(2)

inne papiery wartosciowe -----------...Q,Q,Q .-(3)
udzielone pozyczki

+= --------O-'~!I-

-(4)
inne dlugoterminowe aktywa finansowe __________ O,O_Q_----C

14I Inne inwestycje dlu~oterminowe .___________ .---.1-. ____ 0,00 ,IV
I Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

_I 0,00 (..
I

11 Al{tywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
I

12 Inne rozliczenia miedzyol{resowe 0,00 ~__

____________ 0,0_0_,I Aktywa obrotowe 1.958.437 .•2!.. ___~I
I Zapasy 48.144,20______I

I Materialv --Q,~g.--2
Pólprodukty i produkty w toku

----~ ------3
Produkty gotowe 0,004
Towary 44.568,455
Zaliczki na dostawy 3.576,05

'--=--
III Naleznosci I,rótkoterminowe

74.29_5'4~ct=_

-
I I Naleznosci od iednostek powiazanych _0,00 ____L_ a): z tytulu dostaw i uslug, o okresie sP/aty: ---- ... ----

__ o. _ 0,00

-(I) I do 12 miesiecy
0,00

-(2) Ipowyzej 12 miesiecy
_O,O!!.f-----.--I b)I inne

O,OQ------ 12 INaleznosci od IJozostalvch iednostek 74.295,46l- a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: ....______ 30.63~~~!i

--------

-(l) Ido 12m~-.J

----
..l.!!.._~~.~~~

--.------- .

-(2) Dowyzej 12 miesiecy --
-----------_.~OOI

b)z tytulu podatków, dotacji, cel, ubezoieczen sDolecznvch i zdrowot~~------=--f------.~l-:-~.?"QOI
c)inne

_______ 22.~!.8~~--
I

d)I dochodzone na drodze sadowei
O,O!!.--

III
I Inwestycie krótkoterminowe

__ n __ 1833:~~.9&1
2-. l-It I Krótkoterminowe 'lktvwa finansowe 1.833.329,81-l- a)I w jednostkach powiazanych 0,00------ l udzialy lub akcje 0,00- 2

inne Dapiery wartosciowe
n ____ ••___ ._____"--- .-

~Jtt=--
·3

udzielone Dozyczki
- 4

inne krótkoterminowe aktywa finansowe --.- ..-.-1- bI w pozostalych jednostkach -------.....Q,g.g.l--- ---n.- l) I udzialy lub akcje
0,00

- 2) 1inne paDiery wartosciowe
---------0;00· -- ----

- 3 I udzielone pozyczki
- Q,QQ"

-_.__ .-

DRUK 2009-03-31 SAG E Symfonia Finanse i Ksiegowosc premium 2009

Dyrektor FundaCji
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Fundacja Hospicyjna
Gdansk ul.Chodowieckiego 10

NIP 957-08-8] -002

AKTYW A

Bilans

ROK: 2008

FUNl>A('.1\ 10
An JOR r,rln,l~

ki., Lt\ ((I'.X )il)
1\J11' q,:;"'-OxX·1 iI·O

El:

1_ Suma

Nazwa pozycji
.-.-.-[-.- ---'--"'--1Na koniec Pocz:ltek roku I

2008-12 2008-0 l-Ol--- ----.-------

w=.----!UiiII0,00 .--.----.-",~-l
____ .. .!.:.833.329,~_ ..._ ... _~:2_0~:7~}!4'~'i

____ ..... _.1_ ... _ .. J.83~.329,~1; 2.206.733,48.

--~-:::-:::--===!1-=--=j~i~~rti. ....J:~44,96J

1·~2-l.404,4~_~5,§2.~f201-?~J

DRUK: 2009-03-31 SAGE Symfonia Finanse i Ksiegowosc premium 2009 S trolla 2



Fundacja Hospicyjna
Gdalisk ul.Chodowieckiego 10

NIP: 957-08-81-002

PASYW A

Bilans

fUN'"1P 1(. Pl YJNA

80 208 C,dd'" I TV ,]0 '\(

-1~1 j 1, \h~' j lO "

Ntl' q'7.0XX 111.11

ROK: 2008

~_I'Oz. J Nazwa pozycji

[-_l~_

1- I B

[~

L~

[-

fSl!m~

II

III
-~

r-

IV

3

l
2

2

J---'-"---'--'T ---- ....-- ----,,--
Na konicc I Poczatek rolw____________L __n. 2_Q08-1.2 2008-01-01

______ ~ m • _

1.835._~~,14 _ .J:439~~1!~I_,
1.000,00 '-!..QOO,OO

Ql1Q ~l!!L
_ 0,00 ~

______.JJ,09 ~9.!!
0,00 0.00 !

11,00' 11,1111

-- ·---T438.821,~7 __ 1:l--!.2._~~4,68i395.61~_,!!__ ..}2~:;.~S;~52_
0,00 0,00

155.969,30 1.149.39~.1~
0,00 0,00
__a,Qo_ 0,00 i

___.~~r_-----=-~--~:W0,00 0,00

------------::~~~~~~-=-=~~-~~~~-~-------~~~~_I
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -------- -- 0,00
0-;00 0,00
0,00 --------------0;00-

._0,0Q:: ~-- ---- ------0,ó0
71.135,84 114.277,15

_-+-__.....:.=-_.<!,20- ---------_-=-0,0(f
0,00 0,00

-------- ---- -(i;oo', 0;00-

0,00 _~0,00 ~71.135,84 114.277,15
~W-·-· --------0,00

~:~--------.-~=~~~
30.023,40 . 3~5~~52.1
30.023,40 36.550.59

---------T-=-~~__--' - ::0,[0 _ 0,00 I
_~ O,_Q!!_

0,00 0,00
26.112,02 ------j6-:-750,05
14.788,53 -------34.645,05.__+ ~_211,89 _--:.=~--.§,~~l~~

0,00 0,00
84.833,46 1.035.122,31

0,00 0,00

___-+--_m _~~_.8l.:J-':!§__ --~--T.035.12~,3!

________J~:~~ta~_:~_-~_1.035.i2ij[_1

11:991.4_o'4,4{r~-}:?~2)IQ,~tJJ

,UNDALJA HOSPICYJNA

DRUK 2009-03-31 SAGE S f' . :. JOt- hd::tn<;k' ~I;lrlp\'\fIPckiego 10ym onI a Finanse· K . ,I slegowQscpremium 2009 1 I L\~ \~I.~;~j ~.~: nt, (,f' Strona 3 ostatnia



32 966,73

"Fundaga Hospicyjna"

ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdarisk

Zalacznik nr 1 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Zest"wienie zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych Ofaz inwestycji dlugoterminowych

Zestawienie zmian wartosci grup rodzajowych srodków trvJalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugotermino\o\')'ch

Stan

Umorzenie Wartosc netto

nazwa grupy skladników majatku

umorzenie na

Ip

twalego stan na poczatek rokuprzychodyprzemieszczeniana koniec okresuna poczatek okresuAmortyzacjakoniecsrodków trwalych
okresuobrachunkowego

obrachunkowegoobrachunkowego obrachunkowego

1 budynki i budowle

7 375,69-6684,49506,88 691,206 684,49

2 maszyny i urzadzenia

35 970,328,00 44 202,0530 159,2311627,6141 786,842415,21

3 srodki transportu

30 190,00 30 190,0017 901,628075,9225977,544212,46

4 pozostale srodki trwale

53052,367012,85 60065,2131 362,1612557,2043919,3616145,85

5 wartosci niematerialne i prawne

8918,728918,721 900,001 608,725410,003 508,72

.......• ,..,.. .......•....

Dyrektor Fundacji

€~iak QL~WYJ~RoatJ.""'sl.a

fUNDACJA HO~l>iLYJNA
so- 208 Gdansk, uL ChoduwI8cKlego 1r

lelAax (05X) 34"-90-60
'>iII' q"7-()~:S-II)O:?



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

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

~rektor Fundacji~~

FUNDACJA HOSA>!CYJNA
80-208 Gdansk, U!. Chodowleckiego 10

tel. fax (OSS) ,4 ';-90-60
1\1l P ()~..,-ORX- I O-O;



"Fundacja Hospicyjna"
u I. Chodowieckiego 10
80-208 Gdansk

Zalacznik nr 3 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Podzial zobowiazan

UKres wymagalnoscl
Ip

Zobowiazania do 1 rokupowyzej 1 rokupowyzej 3 latpowyzej 5 LatRazem
do 3 lat

do 5 lat

1 Wobec jednostek powiazanych:

-----
-a) z tytulu dostaw i uslug

-----
b) inne

-----
-2 Wobec pozostalych jednostek: 71 135,84---71 135,84

-a) kredyty i pozyczki
------

b) inne zobowiazania finansowe . -----
c) z tytulu dostaw i uslug 30 023,40---30 023,40

d) zaliczki na dostawy
-----

e) zobowiazania wekslowe
-

----
f) z tytulu podatków, cel, ub.spol. 26112,02---26112,02

g) z tytulu wynagrodzen etatowych
13 242,12---13242,12

h) z tytulu wynagr.cywilnopr.
1 546,41---1 546,41

i) z tytulu wynagrodzen z tytulu pelnionej funkcji
- -

i) inne 211,89---211,89
j) dostawy niefakturowane

- -

Dyrektor FundacJi

~Ji~~



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

Zalacznik nr 4 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych

Ip

tytuly stan nma 31.12.2008

Czynne rozliczenia miedzyokresowe :

1 422,98

1 prenumerata

-
2 ubezpieczenia

747,71

3 pozostale

675,27

Bierne rozliczenia miedzyokresowe

84 833,46

1 czesc dotacji PZU do rozliczenia w 2008 roku

84 833,46
-

?J!:... I;UNDACJA HOSPICYJNAsreGOwY 80-208 Gd~lisk, u: c..hodowlecklego 10
na Ro-l. tcl., fax (()~i) 345-90-60.l .u<O""";>R

- .:t a '-: !r> () <; 7-o X8-1 0-02



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

Zalacznik nr 5 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

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

Ip nazwa stan na 31.12.2008

1 Koszt wytworzenia produktów

-
na wlasne potrzeby

2

Amortyzacja 38747,80

3 Zuzycie materialów i energii

677 211,88- 4 Uslugi obce
933996,35

5 Podatki i oplaty

13 736,50

6 Wynagrodzenia

554510,04

7 Ubezpieczenia i inne swiadczenia

71 950,14

8 Pozostale koszty rodzajowe

26 082,51

ogólem

2316 235,22

-

Dyrektor FU\1daci\ ~GQW'i FUNDACJA HOSPICYJNA
80- 208 Gdansk, ul ChorJowlP-ck\8go 1(

tel.lfax (OSX) .'4"-')t)-6()

Nlpq~7-nRR-10-():'



"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 2008Planowane na
roku

nastepny rok

1 wartosci niematerialne i prawne

--

2 Srodki trwale

24163,3010000,00

- w tym dotyczace ochrony srodowiska

--

3 Srodki trwale w budowie

--

- w tym dotyczace ochrony sr-apowiska

--

4 Inwestycje w nieruchomosci i prawa

--

Razem

24163,3010 000,00

\rfyrektor Fundac}1rj(s~ ~GOM'~na Rostkowsko

fUNDACJA HOSPICYjt,,[\
80 208 Gdansk, ul Chodowi8ckiego 1r

tel., fax (05X) 14 ';;-90-60
N!P q';;""-OXX-l ()-()~



"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 2008

1 Pracownicy umyslowi

8

2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych

-

3 Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju

-

4 Uczniowie

-

5 Pracownicy przebywajacy na urlopach

-
wychowawczych lub bezplatnych

ogólem

8

-

FUNDACJA HO~l'lCYJNA
80-208 Gdansk ul ChodoV\ll8Cki"go 1C'

tel. fax (05X) 34';;-90-60
N IP (),,~ J)RR-l ()-()~



--

"Fundacja Hospicyjna"
uI. 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 Wynagrodzenia Udzielone pozyczki

Koszty

ZyskKwota do splatyTerminy splaty
Do 1 roku

pow. roku do 3 latPowyzej 3 lat

Zarzadzajacych

38590,31--- --

Nadzorujacych

-- -- --
... -

Dyrektor Fundac.p

p~~
FUNDACJA HO,",ll( VJNA
80 208 Gdansk ;1.Cho!<'1\"JIPcklego 1C

tel. tax \ O~X) 14'·l)O·()iI
""p (h"J)~X-ln-()~


