
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

"BĄDŹMY RAZEM" - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ
32-412 WIŚNIOWA
 317 
0000343690

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Przedmiotem działalności „Bądźmy Razem” Stowarzyszenia Hospicyjnego w Wiśniowej jest niesienie pomocy 
społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i  ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
pomoc socjalna dla dorosłych, dzieci i młodzieży zaniedbanych społecznie, działalność charytatywna, ochrona i 
promocja zdrowia, w tym kształtowanie właściwych postaw i zachowań pro zdrowotnych i pro ekologicznych, 
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja i oświata w szczególności w zakresie ochrony 
zdrowia.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z d
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia 
bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami ) obowiązującymi jednostki 
kontynuujące działalność.

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.

Wynik finansowy Stowarzyszenia 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 kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek zysków i strat

Przychody
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Przychody z działalności gospodarczej i statutowej obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty 
ujmowane w okresach, których dotyczą:
- składki członkowskie

- przychody z działalności statutowej 
 przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego źródłem przychodu były: 
 odpisy z 1% podatku dochodowego
 dotacje celowe
 darowizny pieniężne
 darowizny rzeczowe
 zysk z roku ubiegłego.
 przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 
 podróż edukacyjna do Niemiec – „Śladami miejsc pamięci” 

       - przychody finansowe ( odsetki bankowe )

Koszty

Na koszty składały się:
- koszty realizacji zadań statutowych miedzy innymi były to koszty związane: 
 z zakupem karetki hospicyjnej , kiermasze, pomoc chorym (w zakresie zakupu leków, materiałów 
opatrunkowych, dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego), 
 koszty związane z prowadzeniem wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, 
 koszty związane z tytułu umów celowych ze świętokrzyskim Stowarzyszeniem „ Wspólnie Pomagamy”. 
 koszty związane z odpłatną działalnością statutową pożytku publicznego 
     ( podróż  edukacyjna do Niemiec – „Śladami miejsc pamięci” ) 

Opodatkowanie

Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, ponieważ zgodnie z art.17 pkt.3 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, Stowarzyszenie przeznacza całość dochodów na cele statutowe.

Bilans

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składnik majątku o przewidywanym okresie użytkowania jednego roku oraz wartości początkowej 
nieprzekraczającej 3500,00 PLN są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów momencie przekazania do 
użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej.

Stowarzyszenie amortyzuje zakupioną w 2011 roku bramę segmentową  do garażu na karetkę hospicyjną.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. 
wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś 
zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników 
majątkowych.

Jednostka klasyfikuje instrumenty w dniu ich nabycia lub powstania następującej kategorii:

• Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• Pożyczki udzielone i należności własne,
• Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Gdzie są uwzględnione środki w kasie oraz na 
rachunkach  bankowych. Występują trzy rachunki bankowe między innymi konto podstawowe, konto z 1% oraz 
konto ze zbiórek publicznych. 
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Sporządzono dnia:2015-03-21

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 
określonych przepisami prawa i statutu.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których 
uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub 
wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są 
jako krótkoterminowe.

Druk: MPiPS


