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WSTĘP DO SPRAWOZDANIA

ZA

ROK 2005

jest organizacją pozarządową działającą od 2004 roku. Celem jej
powołania było wsparcie Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza oraz ruchu hospicyjnego w Polsce. Szybko
okazało się, że dla realizacji intensywnych zadań i coraz większych przedsięwzięć niezbędne jest
poszerzenie instytucji o Centrum Wolontariatu, dzięki któremu w działania Fundacji i pracę w Hospicjum
zaangażowały się setki wolontariuszy. Niedługo potem powstało Centrum Psychoedukacji szkolące
rocznie ok. 500 osób i otaczające opieką psychologiczną pacjentów hospicjum, rodziny zmarłych,
pracowników.
FUNDACJA HOSPICYJNA W GDAŃSKU

W 2004 roku zorganizowaliśmy I Ogólnopolską Kampanię Społeczną „Hospicjum to też życie”. Medialne
zainteresowanie i pozytywny wydźwięk kampanii udowodniły, jak wielu ludzi dobrej woli jest gotowych
pomagać śmiertelnie chorym pacjentom. W roku 2005 podczas II ogólnopolskiej kampanii „Hospicjum to
też życie” podjęliśmy próbę rozmowy na temat właściwej komunikacji z pacjentem. Hasło „Zdążyć z
prawdą” wywołało dyskusję podczas debat publicznych zorganizowanych na terenie całego kraju.
Sztuka komunikacji z nieuleczalnie chorym obudziła wiele emocji i była potrzebna społecznie. Portal
internetowy o tematyce hospicyjnej www.hospicja.pl, utworzony w roku 2004, odwiedza dziennie ponad
1500 osób. Obecnie stał się platformą wymiany informacji dla hospicjów z całej Polski.
Doświadczenia zebrane w czasie dwuletniej działalności przekonały nas o dalszej potrzebie
prowadzenia działań, które mają na celu edukację społeczną i pomoc placówką obejmującym swoją
opieką osoby terminalnie chore. Jednak nie tylko nieuleczalnie chory pacjent potrzebuje naszego
wsparcia i życzliwości, ale także jego najbliżsi, rodzina i przyjaciele. W 2006 roku planujemy programy
pozwalające poszerzyć zakres naszej pomocy o rodziny pogrążone w żałobie i osierocone dzieci.
GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU
 Wsparcie merytoryczne i finansowe ośrodków hospicyjnych;
 Edukacja społeczna poprzez ogólnopolskie kampanie i inne działania medialne;
 Wymiana informacji i forum wymiany doświadczeń dla ośrodków hospicyjnych i społeczeństwa
poprzez portal www.hospicja.pl i dwumiesięcznik „Hospicjum to też Życie”;
 Działalność wydawnicza i edukacyjna w ramach „Biblioteki Fundacji Hospicyjnej”;
 Troska o ideały ruchu hospicyjnego poprzez formację intelektualną i duchową pracowników i
wolontariuszy hospicyjnych.
FUNDACJA HOSPICYJNA PROWADZI PROJEKTY W

OBSZARACH

: EDUKACYJNYCH; PROMOCYJNO – CHARYTATYWNYCH;

INFORMACYJNYCH I WYDAWNICZYCH

SPOSOBY POZYSKIWANIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
Fundacja Hospicyjna wszystkie pozyskane środki finansowe przeznacza wyłącznie na realizację celów
statutowych. Przy organizacji kampanii społecznych i akcji charytatywnych na koszty związane z ich
realizacją pozyskujemy sponsorów bądź staramy się pozyskiwać usługi w formie darowizny. Dzięki temu
środki finansowe pozyskane w wyniku zbiórek publicznych zawsze przeznaczamy na bezpośrednią
pomoc dla nieuleczalnie chorych pacjentów. Koszty administracyjne i pracownicze związane z
utrzymaniem Fundacji pokrywamy ze środków wypracowanych w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej.
ŹRÓDŁA PRZYCHODU FUNDACJI HOSPICYJNEJ W ROKU 2005
1/ Darowizny
 indywidualne
 od firm
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2/ 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych
3/ Sponsoring prowadzonych projektów (przychody z obsługi medialnej i reklam podczas kampanii)
4/ Nawiązki sądowe
5/ Odsetki bankowe (z lokat itp.)
6/ Granty i dotacje miejskie
7/ Szkolenia, wynajem pokoi i sal wykładowych.
8/ Sklepik Fundacji Hospicyjnej:
 sprzedaż internetowa
 sprzedaż stacjonarna
 sprzedaż poligrafii: kartki okazjonalne, kalendarze, inne
 sprzedaż oferty wydawniczej: książka z Biblioteki Fundacji
 sprzedaż aukcyjna
9/ Sprzedaż powierzchni reklamowych:
 portal internetowy
PRZYCHÓD FUNDACJI HOSPICYJNEJ W ROKU 2005 WYNIÓSŁ
Z DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

339 326,23ZŁ

Z CZEGO NA KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU FUNDACJA HOSPICYJNA PRZENACZYŁA KWOTĘ

338 140,49ZŁ

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE (ZBIÓRKI PUBLICZNE, DAROWIZNY, NAWIĄZKI, DOTACJE CELOWE)

1 440 419,10ZŁ

OTRZYMANE DAROWIZNY

168 174,56ZŁ

W FORMIE USŁUG O WARTOŚCI

Z CZEGO W 2005 ROKU FUNDACJA HOSPICYJNA PRZEKAZAŁA NA POMOC I WSPARCIE ŁĄCZNIE

GŁÓWNE FORMY UDZIELONEJ PRZEZ FUNDACJĘ HOSPICYJNĄ

POMOCY

1 062663,46ZŁ

W ROKU 2005

DAROWIZNY CELOWE Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW OTACZAJĄCYCH OPIEKĄ
NIEULECZALNIE CHORYCH DOROSŁYCH I DZIECI ORAZ NA POMOC W PRZYPADKACH INDYWIDUALNYCH

FINANSOWE z przeznaczeniem na zakup leków, środków pielęgnacyjnych, sprzęt medyczny,
wyżywienie i bieżące potrzeby pacjentów oraz na dofinansowanie leczenia w przypadkach
indywidualnych
486 712,13 PLN
DAROWIZNY RZECZOWE w postaci sprzętu medycznego i środków pielęgnacyjnych:
464 541,58 PLN
DAROWIZNY

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ PSYCHOEDUKACYJNYCH I OGÓLNOROZWOJOWYCH ORAZ
GRUP WSPARCIA DLA OSÓB W ŻAŁOBIE

111 409,75 PLN

ŁĄCZNIE

1 062 663,46 PLN
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
JEDNOSTKI PN.

„ FUNDACJA HOSPICYJNA” Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ZA ROK 2005.

Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku, nr
121, poz. 591 z późn. zmianami) sprawozdanie finansowe składa się z :
1. bilansu
2. rachunku zysków i strat
3. informacji dodatkowej obejmującej :
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
b) dodatkowe informacje i objaśnienia
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki pn. „Fundacja Hospicyjna” z siedzibą w
Gdańsku za rok 2005.
1. Informacje podstawowe o jednostce :
a) nazwa : „Fundacja Hospicyjna”
b) siedziba : Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10 , kod pocztowy 80-208
c) podstawowy przedmiot działalności :
Fundacja realizuje działalność statutową, której celem jest finansowe,
merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy
zdrowotnej.
Zgodnie z postanowieniem Fundatora Fundacja prowadzi działalność
gospodarczą służącą realizacji celów statutowych .
c) organ prowadzący rejestr :
Fundacja wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy w Gdańsku XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201002.
Fundacja wpisana jest również pod tym samym numerem KRS do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
Fundacja posiada również status organizacji pożytku publicznego.
2. Czas trwania działalności – nieoznaczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem – 01 stycznia 2005 – 31 grudnia 2005.
4. Jednostka ma jednorodną strukturę organizacyjną. W jej skład nie wchodzą jednostki,
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności statutowej i działalności gospodarczej przez Fundację przez co
najmniej dwanaście kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację
działalności.
6. 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 :
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Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z
zaznaczeniem że :
a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
I.

Objaśnienia do bilansu

1.
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego –
podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia obrazuje
załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej.
2.
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Fundacja nie użytkuje takich gruntów.
3.
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.
Jednostka na podstawie umowy użyczenia użytkuje budynek przy ul. Chodowieckiego 10
w Gdańsku, przeznaczony na jej siedzibę, którego wartość w umowie najmu nie została określona.
Ponadto w 2005 roku Fundacja użytkowała również na podstawie umowy użyczenia jeden samochód
osobowy, których wartość w umowie również nie została określona.
4.
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli.
W Fundacji nie występują zobowiązania tego rodzaju.
5.
Dane o strukturze funduszu założycielskiego przedstawia załącznik nr 2 do Informacji
Dodatkowej.
6.Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
( funduszy zapasowych i rezerwowych).
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W roku obrachunkowym 2005 jednostka nie tworzyła tego rodzaju funduszy.
7.
Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy :
Dyrektor Fundacji, a zarazem jej Fundator postanawia o przeznaczeniu zysku roku obrachunkowego
2005 w całości na cele statutowe Fundacji.
8.
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
W Fundacji nie zaistniała konieczność utworzenia rezerw.
9.
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.
W Fundacji nie zaistniała konieczność dokonywania aktualizacji należności.
10.
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową okresie spłaty przedstawiony został w załączniku
nr 3 do Informacji Dodatkowej.
11.
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiony został w
załączniku nr 4 do Informacji Dodatkowej.
12.
Wykaz istotnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.
W roku obrachunkowym 2005 w jednostce nie wystąpiły tego rodzaju zobowiązania.
13.
Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia,
także wekslowe.
W roku obrachunkowym 2005 w Fundacji nie wystąpiły tego rodzaju zobowiązania.
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II.

Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat

1.
Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, zagranica) przychodów netto
z podziałem na działalność gospodarczą i przychody operacyjne.
a) działalność gospodarcza służąca w całości celom statutowym ogółem : 339.326.23 PLN
w tym :
aa) usługi w zakresie sprzedaży usług reklamowych :
„Hospicjum to też Życie” – 97.748.00 PLN
„Zdążyć z prawdą”- 58.000.00 PLN
ab) usługi pozostałe (usługi najmu, szkoleniowe, marketingowe) – 64.139.36 PLN
ac) sprzedaż towarów (kalendarze, kartki świąteczne, karty telefoniczne) –
119.438.87 PLN
w tym sprzedaż krajowa – 339.326.23 PLN co stanowi 100 % sprzedaży ogółem.
b) przychody operacyjne ogółem: 1.608.593.66
ba) darowizny otrzymane: 150.471.32 PLN
bb) nawiązki otrzymane: 9.770.00 PLN
bc) darowizny otrzymane w akcji „Pola Nadziei” 2005: 147.611.60 PLN
bd) darowizny otrzymane w akcji „Jarmark Świąteczny 2005”: 4.542.31 PLN
be) darowizny w ramach akcji 1 %: 562.767.09 PLN (w tym dla Hospicjum w Szczecinie :
53.854.08 PLN)
bf) darowizny otrzymane od osób fizycznych w ramach kampanii „Zdążyć z prawdą”:
11.294.08 PLN ( poza wpływami z Sms-ów)
bg) darowizny usług w ramach Kampanii „Zdążyć z prawdą”: 168.174.56 PLN
bh) darowizny otrzymane od firm w ramach kampanii „Zdążyć z prawdą” : 126.452.18
PLN
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bi) wpływy oraz przychody należne z SMS-ów w ramach kampanii „Zdążyć z prawdą”
za okres do 31.12.2005 roku: 309.396.99 PLN
bj) dotacja celowa z Urzędu Miasta: 8.000.00 PLN
bk) dotacja celowa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 6.000.00 PLN
bl) darowizny otrzymane w roku 2005, w związku z przeprowadzeniem kampanii
w roku 2004 „Hospicjum to też życie” – 230.632.17 PLN
bł) korekta darowizna usług dotycząca kampanii z 2005 roku „Hospicjum to też życie”
-147.353.28 PLN.
bm) darowizny otrzymane w roku 2005, a dotyczące akcji z roku 2004 „Święta 2004”
20.708.23 PLN
bn) pozostałe przychody operacyjne – 126.41 PLN
2.
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
W Fundacji nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.
3.
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy.
W Fundacji nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.
4.
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrachunkowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Fundacja nie zaniechała w 2005 roku żadnego rodzaju działalności i nie przewiduje zdarzeń tego
rodzaju w roku następnym.
5.
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego brutto.
W Fundacji nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.
6.
Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych
stanowi załącznik nr 5 do Informacji Dodatkowej.
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7.
Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
W roku obrachunkowym 2005 w spółce nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.
8.
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe
stanowi załącznik nr 6 do Informacji Dodatkowej.
9.
Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych.
W roku obrachunkowym 2005 w Fundacji nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.
III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku
przepływów pieniężnych.
Fundacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
IV. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych
1.
Informacja o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy
zawodowe przedstawia załącznik nr 7 do Informacji Dodatkowej.
2.
Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
Fundację przedstawia załącznik nr 8 do Informacji Dodatkowej.
V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń
1.
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku
obrachunkowego.
W roku obrachunkowym 2005 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.
2.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym.
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W roku obrachunkowym 2005 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.
3.
Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,
w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają
one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,
ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale
( funduszu) własnym.
W roku obrachunkowym 2005 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.
VI.

Objaśnienia dotyczące grupy kapitałowej

1.
Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Fundacja nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie prowadzi
przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.
2.
Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
W roku obrachunkowym w Fundacji nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi w rozumieniu
ustawy o rachunkowości.
VII.

Informacje o połączeniach spółek

W jednostce nie wstąpiły w roku obrachunkowym zdarzenia tego rodzaju.
VIII.

Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Tak jak to zostało stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w Fundacji
nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności.
IX.

Inne istotne informacje

W Informacji Dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane
pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz charakteryzujące prowadzoną przez Fundację
działalność gospodarczą.
W ocenie Zarządu przedstawiony zakres objaśnień pozwala w sposób prawidłowy ocenić sytuację
majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.
Zarząd nie posiada żadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które
mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić.
Na tym oświadczeniu Zarządu Fundacji Informacja Dodatkowa stanowiąca integralną część
sprawozdania finansowego za rok 2005 „Fundacji Hospicyjnej” zostaje zakończona.

„Fundacja Hospicyjna”
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"
Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz inwestycji długoterminowych
lp.

nazwa grupy
składników
majątku
twałego

1

budynki i
budowle

2

5.

-

przychody

Przemieszczenia

Stan na
koniec roku
obrachunkowego

Umorzenie
na początek
roku
obrachunkowego

Amortyzacja

umorzenie
na koniec
okresu
obrachunkowego

Wartość
netto
środków
trwałych

7375,69

-

7375,69

-

138,24

138,24

7 237,45

maszyny i
urządzenia

-

11102,85

-

11102,85

-

2 719,29

2 719,29

8 383,56

środki
transportu

-

20000.00

-

20 000,00

-

-

-

20 000,00

pozostałe środki
trwałe

9967,56

49651,00

-

59 618,56

9967,56

9369,2

19336,76

wartości
niematerialne i
prawne

-

-

-

-

-

-

3.
4.

stan na
początek roku
obrachunkowego

40 281,80

75 902,81

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"
Dane o strukturze funduszu założycielskiego

lp
1.

oznaczenie Osoby Fundatora
Ksiądz dr Piotr Krakowiak

kwota
1 000,00

„Fundacja Hospicyjna”
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"
Podział zobowiązań

lp.

Zobowiązania

do 1 roku

1

Wobec jednostek
powiązanych :

-

-

a) z tytułu dostaw i
usług
b) inne

-

2

powyżej 1 roku do powyżej 3 lat do
3 lat
5 lat

powyżej 5 Lat

Razem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wobec pozostałych
jednostek :

58 305,06

-

-

-

58 305,06

a) kredyty i pożyczki
b) inne zobowiązania
finansowe
c) z tytułu dostaw i
usług
d) zaliczki na dostawy
e) zobowiązania
wekslowe
f) z tytułu podatków,
ceł, ub.społ.
g) z tytułu
wynagrodzeń
etatowych
h) z tytułu
wynagr.cywilnopr.
i) z tytułu
wynagrodzeń z tytułu
pełnionej funkcji
i) inne
j) dostawy
niefakturowane

-

-

-

-

-

14 532,70

-

-

-

14 532,70

-

-

-

-

-

26 719,29

-

-

-

26 719,29

11 235,98

-

-

-

11 235,98

3 678,11

-

-

-

3 678,11

-

-

-

-

-

2 138,98

-

-

-

2 138,98

-

-

-

-

-

„Fundacja Hospicyjna”
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 4 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

lp

Tytuły

stan na 31.12.2005

Czynne rozliczenia międzyokresowe :

2 123,48

1
2
3

prenumerata
ubezpieczenia
pozostałe

44,39
2 079,09
-

1
2

Bierne rozliczenia międzyokresowe
ujemna wartość firmy
rezerwy na niewykorzystane urlopy

-

Załącznik nr 5 do Informacji Dodatkowej "FundacjiHospicyjnej"

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

lp

nazwa

stan na 31.12.2005

1

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

-

2

Amortyzacja

12 226,73

3

Zużycie materiałów i energii

150 657,08

4

Usługi obce

207 158,23

5

Podatki i opłaty

42 948,19

6

Wynagrodzenia

268 944,49

7

Ubezpieczenia i inne świadczenia

35 477,87

8

Pozostałe koszty rodzajowe

31 508,67

ogółem

748 921,26

„Fundacja Hospicyjna”
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 6 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"
Poniesione w bieżącym roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe
aktywa trwałe; w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

lp

Nakłady na

Poniesione w 2005
roku

Planowane na
następny rok

-

-

2 Środki trwałe
- w tym dotyczące ochrony
środowiska

88 129,54

-

3 Środki trwałe w budowie
- w tym dotyczące ochrony
środowiska

-

-

4 Inwestycje w nieruchomości i
prawa

-

-

88 129,54

-

1 wartości niematerialne i prawne

Razem

Załącznik nr 7 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"
Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy
Zawodowe
lp

nazwa

rok 2005

1

Pracownicy umysłowi

5

2

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

3

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju

4

Uczniowie

5

Pracownicy przebywający na urlopach
wychowawczych lub bezpłatnych
ogółem

5

„Fundacja Hospicyjna”
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 8 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"
Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Członkowie
organów

Zarządzających
Nadzorujących

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia

koszty

zysk

25 910,36

-

Udzielone
pożyczki
Kwota do spłaty

Udzielone
pożyczki
Terminy spłaty
Do 1 roku

Udzielone
pożyczki

Udzielone
pożyczki

pow.roku do 3 lat

Powyżej 3 lat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

