
Informacje ogólne

według zakresu wyszczególnionego w załączniku nr 4 do ustawy

o rachunkowości

1/. Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci z

siedzibą w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, kod pocztowy 60-572, KRS nr 0000102034.

2/. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3/. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

4/. Zastosowano zasady przewidziane dla jednostek mikro zgodnie z art. 46 ust.5 pkt4 

art.47 ust.3a oraz art 48 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(t. j. Dz. U.

z 2013 r., poz.330, ostatnie zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz.4).

5/.  Sprawozdanie  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania  działalności  przez
jednostkę  w  dającej  się  przewidzieć  przyszłości.  Ponadto  nie  występują  okoliczności

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6/.  W  zakresie  przyjętych  zasad  rachunkowości  zastosowano  rozwiązania  dopuszczone

ustawą w odniesieniu  do  jednostek  mikro.  Poszczególne  składniki  aktywów i  pasywów
wyceniono w sposób następujący:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym PLN wykazano według ich wartości
nominalnej,

- aktywa pieniężne w postaci jednostek uczestnictwa PKO TFI według ceny jednostki na

dzień 31.12.2015 r.
- zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

Informacje uzupełniające do bilansu

1/  Stowarzyszenie  posiada  jeden  środek  trwały  całkowicie  zamortyzowany,  tj.  tablicę
informacyjną o wartości początkowej 11.616,84 zł.  oraz w zakresie środków trwałych w

budowie:  projekt  budowlany  przebudowy  oddziału  onkologii  dziecięcej  Klinicznego
Szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu o wartości 90.737,10 zł. wg ceny zakupu.

2/.  Struktura  zrealizowanych  przychodów w 2015 roku według źródeł  ich finansowania
przedstawiała się następująco:

                            



       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Wyszczególnienie                                                                Kwota – zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przychody razem                                                                                          1.049.234,65

z tego:
1/ przychody działalności statutowej                                                           1. 049.229,99

     - darowizny                                                                                                  121.560,00
     - 1% podatku                                                                                                  59.448,25

     - nadwyżka z 2014 roku                                                                               867.721,74

      - składki członkowskie                                                                                       500,00
2/ przychody finansowe                                                                                                4,66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/. Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Wyszczególnienie                                                                               Kwota – zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Koszty razem                                                                                                          164.026,00

z tego:

1/. Koszty statutowe                                                                                                 153.969,06

2/. Koszty administracyjne                                                                                         10.056,94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/. Różnica dodatnia pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników za
2015 rok w kwocie:  885.208,65 zł.  zostaje przeznaczona na zwiększenie  przychodów w

następnym roku obrotowym.

Poznań, dnia 25.03.2016 r.

                                                                             

 


