Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Opieki Paliatywnej
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej
w Bartoszycach zostało założone w 2004 r. Zarejestrowane w KRS dnia 02.1202004
w SR w Olsztynie pod nr.0000052186 jako Stowarzyszenie. Celem działania
Stowarzyszenia jest opieka paliatywna nad chorymi oparta na zrozumieniu potrzeb,
somatycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorego oraz wsparcie dla
rodzin, również w okresie osierocenia, zapewnieniu poprawy jakości życia i godnego
umierania. Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej respektuje prawo do życia w obliczu
zbliżającej się śmierci, jest przeciwne eutanazji, nie popiera jednak działań
zmierzających do przedłużania gasnącego życia za wszelką cenę.
Celem Stowarzyszenia jest:
a/ finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy
zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki
w tym dążenie do właściwego wyposażenia i funkcjonowania gabinetów
medycznych;
b/ pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
c/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie chorych;
d/ promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
e/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy;
f/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g/ organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
h/ promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym;
i/ podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
j/ promocja i organizacja wolontariatu;
k/ działalność wspomagająca techniczne, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo

organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z celem Stowarzyszenia.
Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez
a/ organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony
utrzymanie i rozbudowę placówek;
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b/ organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności
o charakterze charytatywnym;
c/ organizowanie i udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach
naukowych w kraju i za granicą;
d/ szkolenie osób sprawujących opiekę;
e/ kształcenie personelu medycznego w dziedzinie opieki paliatywnej
oraz zapewnienie personelowi medycznemu ochrony prawnej;
f/ prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej;
g/ prowadzenie centrum informatycznego z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
opieki paliatywnej, terapii przeciwbólowych;
h/ upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej młodzieży szkolnej i akademickiej oraz
zakładach pracy;
i/ popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych w zakresie
profilaktyki i ochrony zdrowia;
j/ finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,
dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy;
k/ dofinansowanie leczenia w kraju i za granicą;
l/ dofinansowanie osób chorych, w szczególności środków pielęgnacyjnych
i lekarskich dla tych osób;
ł/ organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;
m/ upowszechnianie idei wolontariatu poprzez angażowanie młodzieży i
dorosłych w akcje społecznościowe;
n/ organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób
chorych i ich rodzin oraz wolontariuszy, przyznawanie nagrody
„Hospicyjnego Wolontariusza Roku;
o/ działanie pseudoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego,
promocja edukacji i idei integracji środowiska hospicyjnego.
Podstawą prowadzenia rachunkowości w Stowarzyszeniu jest
Rozporządzenie Min. Fin. z dnia 15.XI.2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr.137 poz.1539).
Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując przepisy ustawy
o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami tj. księga główna i jej
konta.
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Przyjęty sposób księgowania nie uległ zmianie do lat ubiegłych, chociaż
dogodniejszym i bardziej przejrzystym byłoby prowadzenie ksiąg na komputerze.
Zapisy księgi głównej prowadzone są w porządku chronologicznym i systematycznym
przy zastosowaniu odpowiedniej techniki jej prowadzenia oraz sumowanie operacji
gospodarczych na koniec roku i od początku roku obrotowego z uwzględnieniem sald
początkowych ( bilans otwarcia).
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zamyka się sumą bilansową
aktywów i pasywów w wysokości...............................................................21.348,16 zł

Aktywa
Rachunek bankowy wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości
na dzień 01.01.2015 r…………………………………………………………………

16.251,62 zł

na dzień 31.12.2015 r………………………………………………………………….

20.767,08 zł

Środki pieniężne w kasie stowarzyszenia
na dzień 01.01.2015 r….……………………………………………………………..

1.497,35 zł

na dzień 31.12.2015 r.………………………………………………………………..

581,08 zł

Razem aktywa na koniec 2015 r. wynosi………………………..………………….

21.348,16 zł
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Pasywa
Pasywa ogółem wynoszą…………………………………………………………….
- w tym: wynik finansowy za rok obrotowy- zysk………………………………
zobowiązania

-

21.348,16 zł
21.243,96 zł
104,20 zł

Rachunek zysków i strat
Po stronie przychodów wykazuje następujące salda:
Przychody z działalności statutowej………………………………………………..

32.781,50 zł

w tym:
- darowizny gotówkowe na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 %
podatku………………….……………………………………………………..

14.325,20 zł

- dotacje Gminy Miejskiej w Bartoszycach..…………………………………

8.000,00 zł

- składki członkowskie………………………………………………………….

640,00 zł

- uliczna zbiórka pieniężna ze sprzedaży zniczy ………………………….

1.904,82 zł

- darowizny pieniężne ………………………………………………………..

700,00 zł

- Fundacja Hospicyjna Gdańsk stypendium dla dzieci osieroconych

1.000,00 zł

- Komitet Wybor. Wilczęta zwrot niewykorzyst. środków na fund. stypend.

2.690,91 zł

- Bank Żywności Olsztyn………………………………………………………

3.520,57 zł

Zysk z roku ubiegłego…………..........................................................................

17.748,97 zł

Przychody finansowe (odsetki bankowe)….......................................................

1,15 zł

Ogółem przychody wynoszą……………………………………………………….

50.531,62 zł

Na koszty działalności stowarzyszenia złożyły się:
Koszty realizacji zadań statutowych……………………………………………….

26.774,36 zł

z tego:
- zakup materacy p/odleżynowych ………………………………………….

2.000,00 zł

- zakup koncentratorów ..…………………………………………………….

5.015,00 zł

- opłata czynszu za lokal + media…..…………………………………………

1.133,71 zł

- zakup zniczy i innych materiałów na „akcje znicz”…………………………

613,10 zł

- ubezpieczenia…………………………………………………………………..

1.453,00 zł

- sprzęt i rękawice jednorazow. użytku oraz materiały pomocy medycznej

6.192,51 zł

- stypendia dla dzieci osieroconych…………………………………....

1.010,00 zł

- moduł i utrzymanie serwera……..……………………………………..

1.038,12 zł

- konferencje: naukowa i opieki paliatywnej oraz szkolenia………….

330,00 zł

- zakup artykułów biurowych i znaczki pocztowe, druki, usługi ksero

1.288.26 zł

- pozostałe koszty działalności pożytku publicznego…………………

1.620,66 zł

- fundusz stypendialny „żółty szalik” Braniewo

2.000,00 zł

- składka członkowska dla FOSA Olsztyn

80,00 zł

- organizacja konferencji o profilaktyce chorób nowotworowych skóry
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3.000,00 zł

Wynagrodzenia………………………… ……………………………………………

2.083,33 zł

Opłaty i prowizje bankowe……………………………………………………………

429,97 zł

Razem koszty

29.287.66 zł

Rachunek wyników zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami…………

21.243,96 zł

Bartoszyce dnia 15.02.2016 r.
Sporządził

Prezes Zarządu

……………………….

…………………………
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