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Stowarzyszenie Walki z Rakiem  
Płuca 
Sprawozdanie finansowe 
 

 
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ BILANSOWY 31.12.2009R DLA STOWARZYSZENIA 
WALKI Z RAKIEM PŁUCA W GDAŃSKU 

 
 
 
I. Wprowadzenie do sprawozdania 
 
1. Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca  
   80-211 Gdańsk ul. Dębinki 7 
 
Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000126412. 
 
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutowa w zakresie ochrony zdrowia, jest 
dobrowolnym zrzeszeniem osób realizujących i popierających cele ustanowione w statucie. 
 
3. Celem Stowarzyszenia jest: 

 wszechstronne działanie na rzecz chorych na raka płuca i osób ich wspierających,           
w tym profilaktyka ,leczenie i rehabilitacja. 

 
Stowarzyszenie realizuje cel w szczególności poprzez: 
 organizowanie i finansowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego lekarzy 

chirurgów klatki piersiowej i  personelu średniego, 
 organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej, 
 organizowanie i realizacja tzw. wczesnej profilaktyki raka płuca, 

pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego            
modernizację, 

 wspieranie unowocześniania metod leczenia chirurgicznego raka płuca, 
 współpraca z podmiotami gospodarczymi na rzecz finansowania działalności 

statutowej Stowarzyszenia. 
 
4. Organem uprawnionym do reprezentowania stowarzyszenia jest Zarząd reprezentowany  
    przez: 
Jan Skokowski                                     - Prezes zarządu 
Mariusz Łapiński                                 - Wiceprezes Zarządu 
Tadeusz Szmytke                                 - Członek Zarządu 
Wiesława Domżalska                           - Członek Zarządu 
Małgorzata Orzęcka-Koseda                - Skarbnik 
Urszula Pronobis                                  - Sekretarz 
 
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres 01.01-31.12.2009r przy założeniu 
kontynuowania działalności statutowej. 
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6. Ważniejsze wydarzenia w historii Stowarzyszenia: 
Zmiana nazwy – poprzednia nazwa Stowarzyszenie Ludzi Wyleczonych z Raka Płuca obecna 
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca 
Zmiana statusu prawnego – nie wystąpiła 
Zmiana siedziby  - nie wystąpiła       
                                                                
7. Stosowane SA uproszczone zasady rachunkowości stosownie do postanowień art. 4,5     
oraz 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz postanowień Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  
dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. 
 
7.1. Niektóre metody wyceny: 

a) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona 
jest wg wartości początkowej idącej ceną nabycia. 

 amortyzacja dokonywana jest metodą liniowa dla środków trwałych o wartości 
początkowej powyżej 3.5000,00 zł wg zasad określonych w Ustawie z dnia 15 
lutego 1992r(z późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 

 amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł, 
odpisywana jest jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania 
(ewidencja pozabilansowa). 

 
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty 
rocznych odpisów. 

 
b) środki pieniężne zostały wycenione wg wartości nominalnej, 
c) należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia zostały 

wycenione w kwocie wymagającej zapłaty, 
d) zobowiązania został wycenione w kwocie wymagającej zapłaty. 

 
7.2. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie rachunek wyniku 
określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 137 poz.1539 z 
2001 wraz ze zmianami). 
 
7.3. W roku obrotowym nie przeprowadzono zmian metod księgowości. 
 
8. Wykorzystanie środków trwałych wg tytułów własności: 
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w wynajętych pomieszczeniach należących 
do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Akademii Medycznej w Gdańsku. 
 
9. Aktywa trwałe 
 
9.1. Wartości niematerialne i prawne – nie występują. 
9.2. Rzeczowe aktywa trwałe zmiany w ciągu okresu obrotowego zostały przedstawione            
w załączniku nr 1. 
9.3. Należności długoterminowe – nie występują. 
9.4. Inwestycje długoterminowe – nie występują. 
 
 



                                                                                                                                                 3    
             Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego 
  

10. Aktywa obrotowe  
 
10.1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – nie występują. 
10.2. Należności bieżące  

31.12.2008  31.12.2009   
                                    zł   zł 

 należności                                       0,00          0,00 
 
Razem               0,00                            0,00 

 
W roku 2009 nie tworzono odpisu aktualizacyjnego należności.  
 
 
10.3. Inwestycje krótkoterminowe 
 
10.3.1. Środki pieniężne 
                  
                        31.12.2008     31.12.2009 
         zł             zł 
Rachunek bankowy i kasa                                  42.779,04       9.291,25 
Rachunek lokat bankowych                                                         45.014,45                97.828,60 
 

Razem             88.248,59      107.179,85 
 

 
10.3.2. Pozostałe aktywa pieniężne   

       
31.12.2008 31.12.2009 
       zł   zł 

Zabezpieczenia na kartę kredytową            0,00           0,00
  

Razem               0,00           0,00
     

 
11. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
            31.12.2008     31.12.2009 
            zł            zł 
Prenumerata                                                                                    0,00                          0,00 
 
 Razem                 0,00         0,00 
 
 
12. Fundusze własne 
             
12.1. Fundusz statutowy 
Fundusz statutowy stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, na dzień 
31.12.2009 wynosi 91.285,40 zł. 
 
12.2. Fundusz z aktualizacji wyceny – nie występuje. 
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12.3. Wynik finansowy netto za rok obrotowy  
Działalność 2009 roku zamknęła się jak niżej; 
Nadwyżka przychodów nad kosztami                      18.246,03 
 
 
13. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
 
13.1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – nie występują. 
 
13.2. Zobowiązania  krótkoterminowe i fundusze specjalne 
13.2.1. Kredyty i pożyczki – nie występują. 
 
13.2.2. Inne zobowiązania 
              31.12.2008    31.12.2009 
           zł                     zł 
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług              427,00         0,00 
Podatek dochodowy od osób fizycznych    0,00         0,00 
Podatek dochodowy od osób prawnych    0,00         0,00 
Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń     0,00         0,00 
Pozostałe zobowiązania      0,00         0,00 
 

Razem                427,00         0,00 
 
13.3. Fundusze specjalne – nie występują. 
 
13.4. Rezerwy na zobowiązania  
              31.12.2008    31.12.2009 
           zł                     zł 
Pozostałe rezerwy       0,00         0,00 
  
 Razem        0,00         0,00 
 
 
13.5. Rozliczenia międzyokresowe 

       31.12.2008    31.12.2009 
           zł                     zł 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów    0,00         0,00 
  
 Razem        0,00         0,00 
 
14. Zobowiązania warunkowe w roku 2009 nie występują, stowarzyszenie nie udzielało 
gwarancji i poręczeń. 
 
 
15. Przychody z działalności statutowej  
 
Stowarzyszenie w roku 2009 osiągało przychody z tytułu; 
- składek członkowskich                                          -  1086,00 zł 
- darowizn                                                                - 18100,00 zł 
- inne przychody określone statutem 1%                 - 27947,51 zł 
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Przychody w roku obrotowym kształtowały się jak niżej: 
 

Treść Rok 2009 Rok 2008 Różnica 
Działalność statutowa 47.133,51 41.612,70 + 5520,81 
Razem 47.133,51 41.612,70 + 5520,81 
 
 
16. Koszty realizacji zadań statutowych 
Struktura poniesionych kosztów wg rodzaju kształtowania się jak najniżej: 
 

      31.12.2008    31.12.2009 
           zł                     zł 
koszty realizacji zadań statutowych                  3699,65               9804,91 
  

Razem        3699,65               9804,91 
 
 
17. Koszty administracyjne  
 
Struktura poniesionych kosztów wg rodzaju kształtowała się jak 
L.p. Wyszczególnienie 2008 rok 2009 rok Różnica 
1. Zużycie materiałów i energii 1234,25 4052,27 2818,02
2. Usługi obce 1177,58 8902,41 7724,83
3. Podatki i opłaty 133,00 21,00 -112,00
4. Wynagrodzenia 2329,50 4718,00 2388,50
5. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 0,00
6. Amortyzacja 1112,23 2061,23 949,00
7. Pozostałe 5424,78 458,50 -4966,28

 Razem poniesione koszty 11411,34 20213,41 8802,07
 Zmiana stanu produktów 318,00 0,00 -318,00
 Koszty po uwzględnieniu korekty 11729,34 20213,41 8484,07
 
 
18. Pozostałe przychody 

       31.12.2008    31.12.2009 
           zł                     zł 
Pozostałe przychody                  0,00         0,00 
  
 Razem        0,00         0,00 
 
 
19. Pozostałe koszty 

       31.12.2008    31.12.2009 
           zł                     zł 
Pozostałe koszty        0,00         0,00 
  
 Razem        0,00         0,00 
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20. Przychody finansowe 
      31.12.2008    31.12.2009 

           zł                     zł 
Odsetki otrzymane               824,50                1.133,54 
Inne przychody                              0,00           0,00 
  
 Razem                824,50    1.133,54 
 
 
21. Koszty finansowe  

      31.12.2008    31.12.2009 
           zł                     zł 
Odsetki zapłacone        0,00         0,00 
Inne koszty                                                                                       0,00                       2,70
   
 Razem        0,00         2,70 
 
 
22. Straty i zyski nadzwyczajne – nie występują. 
 
 
23. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego brutto: 
 
L.p. Wyszczególnienie Dane za rok 2009 
1. Koszty ogółem 30021,02
 Zmniejszenie kosztów z tytułu 0,00
 odsetek od zobowiązań budżetowych 0,00
 Inne 0,00

2. Koszty po uwzględnieniu korekt 30021,02
3. Przychody ogółem 48267,05
 Zmniejszenie przychodów z tytułu: 0,00
 składki członkowski (art.17.ust.1) 0,00

4. Przychody po uwzględnieniu korekty 48267,05
5. Wynik na działalność 18246,03
6. Należny podatek dochodowy od osób prawnych 0,00

 
 
24. Po dniu bilansu nie miały miejsca zdarzenia, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć 
na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym. 
 
 
25. Wspólne przedsięwzięcie 
 
W roku 2008 nie prowadzono działań gospodarczych mających tytuł wspólnego 
przedsięwzięcia. 
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26. Wynagrodzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
 
Wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacane członkom zarządu, członkom 
rady nadzorczej oraz członkom komisji rewizyjnej. 
 
Nie wypłacono w/w wynagrodzeń w roku obrotowym. 
 
 
27. Pożyczki udzielane członkom zarządu i członkom organów nadzorczych. 
 
W roku obrotowym nie udzielono w/w pożyczek. 
 
 
28. Informacje o transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi,                             
ich małżonkami, krewnymi, lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub 
związanych z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą             
w organach nadzorczych jednostki lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami lub 
wspólnikami. 
 
W roku sprawozdawczym w/w transakcja nie występuje. 
 
 
29. Zatrudnieniu ( przeciętna liczba zatrudnionych w roku w przeliczeniu na pełne etaty). 
 
L.p. Wyszczególnienie Rok 2009 Rok 2008 z tego 

mężczyźni         kobiety 
1. Ogółem 

W tym pracownicy: 
Na stanowiskach nierobotniczych 
Na stanowiskach robotniczych 
- bezpośrednio produkcyjni 
Osoby na urlopach 
wychowawczych i bezpłatnych  

0 
 
0 

0 
 
0 

 
 
          0                    0 

 
 
 
Gdańsk, dn. 31.03.2010 
 
 
 
 
Sporządziła          Zatwierdził 


