STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
KLASY BGŻ
UL. KASPRZAKA 10/16
01-221 WARSZAWA

INFORMACJA DODATKOWA
za okres sprawozdawczy 01.01.2015-31.12.2015
1. STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW KLASY BGŻ zostało zarejestrowane w Rejestrze
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej pod nr 0000298222 w dniu 06.02.2008 r.
2. Ewidencja księgowa prowadzona była ręcznie w języku polskim.
3. Wycena bilansowa aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów dokonywana jest przy
zachowaniu ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z dnia
29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.)
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszone o dokonane
odpisy amortyzacyjne
- środki niskocenne o wartości do 3500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania ich do
użytkowania
- zakupione składniki majątkowe, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 i okresie
użytkowania powyżej jednego roku amortyzowane są metodą liniową, przyjmując stawki podane w
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej
- do przychodów kształtujących wynik finansowy zostały zaliczone kwoty należne z tytułu
pozostałych przychodów operacyjnych oraz kwoty należne z tytułu operacji finansowych
- poniesione koszty działalności zostały rozliczone i zaewidencjonowane na kontach zespołu 4 i 7 w
odniesieniu do przychodów w okresie którego dotyczyły.
4. W omawianym okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny
majątku Stowarzyszenia.
5. Po dniu 31.12.2015 r. nie wystąpiły znaczące zdarzenia gospodarcze, które powinny być
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za omawiany okres sprawozdawczy.
6. Główną pozycję aktywów stanowi majątek obrotowy, na który składa się saldo środków
pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 18 445,11 zł.
7. Za okres sprawozdawczy z całokształtu działalności Stowarzyszenie uzyskało dodatni wynik
finansowy (zysk) w kwocie 24 906,23 zł.
8. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań warunkowych.
9. Struktura rzeczowa przychodów według poszczególnych źródeł powstawania i koszty uzyskania
przychodów oraz wynik finansowy zostały przedstawione w rachunku zysku i strat obejmujących
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.
10. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie ma ustawowego obowiązku sporządzania sprawozdania z
przepływów pieniężnych (art. 45 ust.3 i art. 64 ust.1 Ustawy o rachunkowości)
11. W okresie za który sporządzono sprawozdanie finansowe Jednostka nie prowadziła działalności
gospodarczej.

