
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Kapitał własny utworzony jest z nadwyżki finansowej . Nadwyżka ta przeznaczana jest na cele statutowe 
(zgodnie ze statutem Stowarzyszenia ) i na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
Rezerw finansowych nie tworzymy. 
 Na majątku stowarzyszenia zabezpieczona jest kwota kredytu. 
Pozostałe informacje nie dotyczą Stowarzyszenia.Zobowiązania długoterminowe stanowi zaciągnięty kredyt z 
okresem spłaty powyżej 5 lat i stanowi kwotę 477 811,52 zł.
Przyjęte zasada rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, w tym także 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. sprawozdania finansowe za kolejne lata sporządza 
się tak,aby wynikające z nich informacje były porównywalne. aktywa i pasywa wycenia się według 
następujących zasad:
1 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie ich  nabycia pomniejszone o 
odpis amortyzacyjny.
2. Zapasy rzeczowe aktywów nie występują. 
3.Zobowiązania i należności wycenione są według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej. 
5. Ewidencje i rozliczenie kosztów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia prowadzi się w podziale na 
poszczególne projekty oraz rodzaje działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
6. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych 
1) przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok lecz o wartości nie przekraczającej 3,5 tys. PLN odpisuje 
się w koszty w pełnej początkowej wartości pod data przekazania do używania.
Ewidencja tych przedmiotów prowadzona jest na koncie bilansowym-Wyposażenie. Przedmioty o wartości 
jednostkowej ponad 3,5 tys. PLN wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych. 
Odpisy amortyzacyjne ustalane są metodą liniową według obowiązujących zasad i podatkowych stawek 
amortyzacyjnych.
I. Środki trwałe 2016 r.
Nazwa środka trwałego Wartość  początkowa; Dotychczasowe umorzenia; Wartość netto na koniec roku
Grunty                                    19605,00                --------------------       19605,00
Budynki                                2413585,73            496 762,08                   1916823,65
Sprzęt i wyposażenie              163441,66               10770,78                     152670,88
Środki trwałe                           90 279, 80               78862,85                       11416,95
Sprzęt medyczny                  228427,40             196290,39                       32137,01
Razem                                2915339,59             782686,10                   2132653,49

II

a) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015. Poz. 618,788 i 905  z późniejszymi zmianami);
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
d) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób;
e) promocja i organizacja wolontariatu;
f) działalność charytatywna
Teren: województwo pomorskie, a w szczególności powiat sztumski, malborski,kwidzyński
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III

Nie sporządzamy rachunku przepływów pieniężnych (nie mamy takiego obowiązku)

IV

Przeciętne zatrudnienie  wynosi 16,5 etatu.  Przeciętne wynagrodzenie wynosi 2022,35 zł.
Pozostałe punkty nie dotyczą naszego Stowarzyszenia.

V

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia znaczące mające wpływ na wynik finansowy.

VI

Zagadnienia nie dotyczą naszego Stowarzyszenia .

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2017-07-16

VII

Zagadnienia nie dotyczą naszej organizacji.

VIII

Sprawozdanie zostało stworzone z zamiarem kontynuowania działalności.

IX

Nie posiadamy takich informacji.

X

Nie występują.

Druk: MPiPS


