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L WPROWADZENIE DO SPRAWOZDAIYIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe

Wskazanie Sądu lub innego organu, prowadzącego rejestr:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszary w Warszawie, XIV Wydziń Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, numer KRS 0000029842,

Jedno stka zo stńa powołana na czas ni eokre ślony.

o Siedziba firmy: 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5 oraz jej oddzińówlplacówek:

Oddziń w Płocku, 09-402 Płock, ul. Strzelecka 3,

Oddział w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul, Przemysłowa 1,

Oddział w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 19.

o podstawowy przedmiot działalności jednostki:

/ utrzymanie całodobowej gotowości zespołów wyjazdowych do udzielania świadczen

zdrowotnych,

/ udzielanię świadczeń zdrowotnych w razię wypadku, urazul, porodu, nagłego

zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenle

życia,

/ transport chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publlcznych lub

własnych środków lokomocji z miejsca zamięszkania lub czasowego pobyu do

zal<ładu służby zdrowia, pomiędzy zakładami słuźby zdrowia lub w innych

uzasadnionych okolicznościach,

,/ świadczenie usług Nocnej i Świątecznej opieki Lekarskiej, pielęgniarskiej i

Transportu S anitarnego,

{ organizowanie i zapewnienie radiołączności dlapotrzeb stacji,

/ prowadzenie samochodowej stacji obsługi,

{ prowadzenie odpłatnej działalności gospodarczej wspomagającej podstawową

działalność statutową.

o w składzie Jednostki nie występują samofinansujące się oddziĄ.



,, Stosowane metody i zasady rachunkowości

SPrawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o

rachuŃowoŚci obowiązującymi jednostki kontynuującę działalność. Jednoska sporządza

rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym

wYkazano zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy

jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz

PtzYchody oruz związane z Ęmi przychodami koszty zgodnie z zasadarli memoriału,

współmierności przychodów i kosztów.

Przychody ze sptzedaży obejmuj ą należne lub uzyskane kwoty netro zę sprzedńy w

PrzYPadku działalnoŚci pomocniczej pomniejszone o należny podatek od towarów i usług

(VAT), ujmowane w okresach których dotyczą.

KoszĘ działalności operacyjnej obciĘają w pełnej wysokości koszt własny sptzedaży z

wYjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawcrych i zgodnie z zasadą

zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczęnia

międzyokresowe kosztów. Na koszty działalności operacyjnej składają się: zużycie

materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczęnia

sPołeczne i innę Świadczenia, amortyzacja oraz pozostałe koszty rodzajowe. Na wynik

finansowy jednostki wpłyrvają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio

zw iązane z dział alnoś cią j e dno stki.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia

pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Srodki trwałe o większej wartości powyżej

3 500,00 zł, amortyzuje się liniowo, Składniki majątku o mniejszej wartości do kwoty

3 500,00 zł, amortyzuje się (zalicza się do kosztów) przy zastosowaniu zasady IO0%

wartoŚci przekazania do użytkowania przy azym składniki o cenie jednostkowej poniżej

1 500,00 zł,traktowane sąjako materiaĘ.

Przy okreŚlaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, ze składniki

o cenie jednostkowej:

- powyżej 3 500,00 zł, zaliczone sąw koszty w okresie 24 miesięcy,

- poniżej 3 500,00 zł, zaliczone są w koszty w 1000ń wartości w momencie zakupu, przy

czym składniki dotyczące opłaty za modyfikację programu komputerowego o cenie ponizej

500,00 zł, ttaktowane są j ako usługi.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia. Wyceny w roku

obrotowym rozchodów materiałów otaztowarow dokonuje się metodą ,, flfo".
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NaleŻnoŚci wYcenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrozności. Do
naleŻnoŚci krótkoterminowych zalicza się wszystkie należnoś ci z ĘĄllłudostaw i usług oraz

naleŻnoŚci zpozostałych tytułów wymagalne w ciąu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów cz;ynne dokonywane są jezeli koszty poniesione

doĘcząprzyszłych okresów sprawozdaw czy ch.

KaPitałY własne ujmuje się w księgach rachuŃowych w wartości nominalnej stosując

PrzePisY UstawY z dnia 15 kwietnia201I r. o dzińalności leczniczej (tj.Dz.IJ. z2013 r.,

poz.żI7 zpóźn. zm.),

Zobowiązania wycenia się na dzięń bilansowy w kwocie wymagając ej zapłaty. Jężelitermin
wYmagalnoŚci nie Przekracza 12 m-cy salda tych zobowiązań wykazuje się jako

laótkoterminowe.

Na dzień 31 .12.2005 r. utworzon o po raz pierwszy rezerwę z ffitlu świadczęńemerytalnych

i nagród jubileuszowyęh z lat ubiegłych. Rezerwy wykazuje się w bilansie w uzasadnionej,

wiarygodnie oszacowanej wartości. Na dzień bilansowy 3I.12.2OI1 r. na nowo ustalono

kwotę tęZęr..v{Y, abY uwzględnió zmiany związane z zatrudnieniem, wynagrodzeniem i stopy

dYskonta. Zmiana szacunku rezerw i dokonane w okresie wypłaty świadczeni a z tego §.tułu
stanowią łączny odpis obcięający koszt działalności za rok obrotowy. Na dzień
31.12.2013 r. wProwadzono do ksiąg rachunkowych częściowe zwiększenie i rozwiązanie
rezerw.

Jednostka Posiada należnoŚci waruŃowe ujęte na koncie pozabilansowym 291. Na dzień

3Ll2.20I3 r. należności na tym koncie wynoszą ogółem 1I4.g8I,45 zł - w tym:

L zabezpieczęnie robót budowlanych od fi.my ELMIR na kwotę 16.104,78 zł,

2. zabezpieczenie robót budowlanych od firmy ZIELONY OGROD na kwotę

8.265,46 zŁ,

4. zabezpieczęnię robót budowlanych od firmy BUDROX na kwotę 90.61I,2I zł.

Jednostka posiada też zobowięania warunkowe :

- weksel in blanco wystawiony przez WSPRiTS w Płocku jako zabezpteczenie spłaty

udzielonej Pożyczki restrukturyzacyjnej złożony w Banku Gospodarstwa Krajowego w
warszawie

- weksel in blanco wystawiony jako zabezpieczenie spłaty kredy.tu obrotoweg o złożony w
BaŃu Pekao SA - Centrum Korporacyjne w Płocku.

PrzYjęte przęzJednostkę zasady rachuŃowości stosowane były w sposób ciągły i sązgodne

zzasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.


