
                                                   

INFORMACJA DODATKOWA 

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2014 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy 

 

1 .Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy  zarejestrowane w VIII Wydziale Krajowego Rejestru  

Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem 0000223240. 

2. Stowarzyszenie  Przyjaciół Szpitala w Nidzicy prowadzi wyłącznie działalność statutową. 

3. Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji zadań statutowych.  

Jednocześnie na dzień 31.12.2014r. nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie  

kontynuacji działań statutowych. 

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:  

- środki trwałe  wyceniane są według ceny nabycia .      

- umorzenie (amortyzacja) środków trwałych następuje po przyjęciu do użytkowania; 

- jednostka stosuje podatkowe zasady amortyzacji zgodnie z Ustawą o Podatku  

Dochodowym od Osób Prawnych; 

- należności wyceniane są według wartości nominalnej; 

- zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty; 

- środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej; 

- Fundusz statutowy – wyceniany jest według wartości nominalnej; 

- rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego; 

- nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy- po  

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego- zalicza się na zwiększenie przychodów  

statutowych następnego roku; 

- nadwyżkę kosztów nad przychodami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się 

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego- na zwiększenie kosztów realizacji zadań  

statutowych w następnym roku obrotowym. 

-  rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. 

 



5.  W 2014 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości  

30.714,18  w tym: 

1% podatku 15 598,70 

darowizna 12 317,98     

nawiązki z wyroków 2 797,50   

Ogółem 30 714,18 

 

6.   Koszty działalności statutowej  - rozrachunki - wyniosły  1.604,15  - w tym: 

Składka za 2014r. 100,00 

F/591/14 – reklama w gazecie 106,27 

F/1323/14 – ogłoszenie dot. 1% podatku 249,74 

F/2262/14 – ogłoszenie dot. 1% podatku 332,99 

F/82/02/14 – ogłoszenie dot. 1% podatku 393,60 

F/3202/14 – ogłoszenie dot. 1% podatku 332,99 

F/9056/14 – ogłoszenie dot. 1% podatku 88,56 

Ogółem 1 604,15 

 

7.Zakupiony sprzęt medyczny – na kwotę 80.873,72 zł : 

F/652/14 – Tourniquet 4500 ELC, Mankiet     
                      uciskowy pojedynczy 13 575,60 

F/10/04/14 – Sprzęt do przeprowadzania zabiegów 
                         artroskopowych 21 661,64 

F/542/14 – Sprzęt do przeprowadzania zabiegów  
                      artroskopowych (zestaw) 45 636,48 

Ogółem 80 873,72 

 

8. Stan gotówki Stowarzyszenia: 

Stan konta na dzień 31.12.2014r. 48 550,86 

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2014r.              103,00     

Ogółem     48 653,86     

 

9.  Dodatni wynik finansowy roku 2014  zostanie przeznaczony na zwiększenie przychodów  

     w 2015 roku. 

10. W 2014 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. 

 

Sporządziła : Iwona Dwórznik         

 


