
lnformacje ogóIne
według zakresu wyszczególnionego w załączniku nr 4 do ustawy o

rachunkowości

1l , Nazwa jednostki: Stowarzyszenie
Szpiku u Dzieci z siedzibąw Poznaniu,
572, KRS nr 00001 02034.

Wspierania Rozwoju Transplantacji
ul. Szpitalna27133, kod pocztowy 60-

2l. Czas tnruania jednostki jest nieograniczony.

3/. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 01,2014 r,

do 3'1 ,12,2014 r.

4l, Zastosowano zasady przewidziane dla jednostek mikro zgodnie z art. 46
ust.5 pkt4, ań.47 ust.3 aorazań.48 ust.3 ustawy zdnia29września 1994
r, o rachunkowości (J.t. Dz. U. z2013 r., poz. 330; ost, zm. Dz, U. z2015 r.,
poz. 4).

5l, Sprawozdanie zostało sporządzone
działalności przez jednostkę w dającej się
nje występują okoliczności wskazujące
działalności.

przy założeniu kontynuowania
przewidzieć przyszłości. Ponadto
na zagrozenie kontynuowania

6l. W zakresie przyjętych zasad rachunkowości zastosowano rozwiązania
dopuszczone ustawą w odniesieniu do jednostek mikro. Poszczególne
składniki aktywów i pasywów wyceniono w sposób następujący:

środki pienięzne w kasie i na rachunku bankowym PLN wykazano
według ich wartości nominalnej,
zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.



lnformacje uzupełniające do bilansu

1l, Stowarzyszenie posiada jeden środek tnivały, całkowicie zamortyzowany, tj

tablicę informacyjną o wańości początkowej 11.616,84 zł. oraz w zakresie Środków
tnłałych w budowie: projekt budowlany przebudowy oddziału onkologii dziecięcej
Klinicznego Szpitala im. Karola Jonscherarw Poznaniu.

2l. Struktura zrealizowanych przychodow w 2014 roku według źródeł ich
finansowania przedstawiała się nastęPująco:

Wyszczegolnienie Kwota - zł.

Przychody razem
z tego:
1 l . przychody działalności statutowej

darowizny
't% podatku
nadwyzka z2013 r.

składki członkowskie
2l, przy chody finansowe

1.137.321,27

,l. 136.194,72
124.729,21

87.790,87
923.414,64

260,00
756,60
369,953/. przychody operacyjne

3/, Struktura kosztow:

Wyszczegolnienie Kwota - zł.

Koszty razem
z tego:
1/, Koszty statutowe
2l . Koszty adm i nistracyj ne
3/. Koszty finansowe

269.599,53

175.893,57
92.809,56

896,40

4l. Roznica dodatnia pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku
wynikow za rok 2014 w kwocie: 867.721,74 zł. zostaje przeznaczona na
zwiększenie przychodow w następnym roku obrotowym.

Poznań, dnia 25.03.2015 r,


