INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW
NA 31.XII.2006 ROKU
1.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego

a)

Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę naleŜną wraz z
podatkiem VAT.
Umorzenie środków trwałych - nie wcześniej niŜ po przyjęciu do uŜytkowania;
umorzenie

środków

trwałych

o

wartości

nie

przekraczającej 3.500,00 zł. jednorazowo cała wartość
początkowa w koszty amortyzacji.
b)

NaleŜności - według wartości nominalnej

c)

Inwestycje krótkoterminowe - według cen nabycia

d)

Środki pienięŜne - według wartości nominalnej

e)

Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty

f)

Fundusz statutowy - w wartości nominalnej

g)

Rachunek zysków i strat - według wariantu porównawczego
NadwyŜkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do
przychodów przyszłego roku, nadwyŜkę kosztów nad przychodami - na zmniejszenie
funduszu statutowego po zatwierdzeniu bilansu

2.

Aktywa trwałe - środki trwałe

a)

2 koncentratory tlenu po -

5.510,50 zł/sztukę

zestaw komputerowy

2.799,53 zł

schodołaz

14.000,00

b)

umorzenie

7.142,33 zł

3.

Aktywa obrotowe

a)

inwestycje krótkoterminowe:
środki pienięŜne w kasie
środki pienięŜne w banku

4.

1.198,73 zł
46.314,81 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowi ubezpieczenia
mienia do rozliczenia w koszty 2007 roku.

5.

Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania:

a)

wynagrodzenia, prace zlecone za XII.2006 rok .............................................9.917,19
/wypłacone w I.2007 roku/

b)

składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń .....................................14.695,61
/zapłacone w I i II 2007 roku/

c)

zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług ...........................................3.379,58

d)

rozliczenie międzyokresowe kosztów - ............................................................1.589,45
/Fv, rachunki wystawione w I.2007 za usługi dotyczące 2006 roku/

6.

Struktura przychodów

a)

przychody z działalności statutowej ............................................................470.600,55
w tym: składki członkowskie……………………………………………………470,00
przeksięgowanie wyniku finansowego 2005 roku ..............................20.052,06
darowizny pienięŜne ............................................................................6.165,06
darowizny rzeczowe ............................................................................1.003,02
odpis podatkowy 1% ..........................................................................38.876,72
kursy, szkolenia ....................................................................................5.764,61
sfinans. kosztów dojazdów pacjentów na badania…………………...2.051,08
wpłaty NFZ .....................................................................................396.218,00

b)

przychody finansowe - odsetki bankowe ................................................................3,51

7.

Struktura kosztów
a) realizacja działalności statutowej.................................................................337.498,89
w tym: materiały……………………………………....................................32.075,82
usługi obce………………………………………………………….44.673,76
wynagrodzenia, składki ZUS...........................................................254.866,00
amortyzacja..........................................................................................2.965,20
pozostałe koszty /polisy OC /..............................................................2.918,11

b) koszty administracyjne.................................................................................96.001,33
w tym: materiały ……………………………………………………………..23.711,89

usługi obce………………………………………………………….......27.190,72
wynagrodzenia, składki ZUS..................................................................45.098,72

8.

Wynik finansowy 2006 roku .....................................................................37.103,84

9.

Dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym

a)

przychód bilansowy .....................................................................................470.604,06
minus przeksięgowana nadwyŜka przychodów nad kosztami 2006 roku.....-20.052,06
___________
450.552,00

b)

koszty bilansowe ..........................................................................................433.500,22
minus wynagrodzenia, prace zlecone za XII.2006 wypłacone w I.2007 ..... -12.715,00
minus składki ZUS za XII zapłacone przez płatnika w I, II 2007 ..................-4.576,35
-----------------------416.208,87

c/

dochód podatkowy zwolniony od podatku na podstawie
art.17 ust.1, punkt 6c ustawy o pod. dochod. od osób prawnych……………34.343,13

