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INFORMACJA
DODATKOWA
finansowego
Dosprawozdania
iołleszczyn,,
Dzwon''
rzysze
nie Przyjac
,,Stowa
- 31,122014r,
zaokres 7,07.2014r,
finansowego:
!. Wprowadzenie
dosprawozdania
- Leszczynach
został
wpisany
do
Przyjacioł
leszczyn,,DzWon''Z
w Czenruionce
Stowarzyszenie
siedzibą
przezSąd
Rejestze
w
Gliwicach
w
Krajowym
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Stowazyszeń
w dniu07,07,2014r,
Rejonowy
podnumerem
Sądowym
0000515788
Numer
REGON:243619398
-87-144
Numer
NIP:642-31
jest:prowadzenie
i poprawy
działa|ności
narsczawansu
cywiIizacyjnego
Ce|em
Stowazyszenia
jakoŚci
gtownie
zyciaspołeczności
wtym
mieszkańcow
Gminy
i Miasta
Czerwignka-Leszczyny
p0przez;
pzy|egłych,
i terenow
a)prowadzenie
orazwspieranie
badań
nadprzeszłoŚcią
Leszczyn
|oka|nej
historii,
i reprezentowanie
sięaktywnie
w rozwoj
b)zzeszanie
osobangazujących
wiedzy
o
historii
Leszczyn
i
okolic,
c)upowszechnianie
pomiędzy
platformy
zainteresowanymi
informacji,
doświadczeń
i materiałow
d)stworzenie
dowymiany
i instytucjami,
osobami
rozwoju
|oka|nej
historiografii
orazutzymanie
e)zapewnianie
dogodnych
warunkow
d|aprawidłowego
pzeszłości
poŚwięconych
poziomu
pub|ikacji
Leszczyni
i opracowań
wysokiego
merytorycznego
okolic,
.
f)troskę
i ku|turalną
dzie|nicy
i regionu
o materia|ną
spuściznę
p
g) ochronęi romocję
zdrowi
a orazdziałania
narzeczosobniepełnosprawnych,
w tym rozwojprzedsiębiorczoŚci
działalności
h)działaInośc
Wspomagającą
rozwojgospodarczy,
wspomagającej
rozwoj
wspolnot
i społecznoŚci
|okalnych,
nieograniczony.
Czastnruania
stowarzyszenia
gospodarczej.
działalnoŚci
Stowarzyszenie
nieprowadzi
l|. opisstosowanych
zasadrachunkowości.
p|ankont'
woparciu
o zakładowy
Stowarzyszenie
Przyjacioł
|eszczyn
rachunkowoŚc
,,Dzwon''prowadzi
pomocąprogramu
REW|ZoR,
Ewidencję
księgowąprowadzisię
metodąkomputerowąza
po|skim
po|skiej'
iwa|ucie
Księgirachunkowe
zarokobrotowy
2014prowadzone
sąWjęzyku
pasywow
Wycena
i
następuje
wwańoŚciach
rzeczywistych'
aktywow
porownawczego.
Wynik
finansowy
usta|a
sięwedług
wariantu
Sprawozdanie
sporządza
sięwzłotowkach
i groszach.
poddania
przezbiegłego
rewidenta'
finansowego
organizacja
niemaobowiązku
badaniu
sprawozdania
- niedotyczy
Szczegołowe
zmiany
w środkach
trwałych
- niewystępują
odpisy
aktua|izujące
wańosc
Środkow
innenizplanowana
amońyzacja
trwałych
- niewystępują.
wańoŚc
zapasow
0dpisy
aktualizujące
pzezjednostkę
przyzałoŻeniu
oraznie
działa|noŚci
Sprawozdanie
zostało
sporządzone
kontynuowania
działa|ności.
wystąpienia
wskazujących
nazagrozenie
dIakontynuowania
oko|icznoŚci
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Zgodnie
zaokres7,07,,2014
z pzyjętymi
zasadami
rachunkowości
bi|ans
i rachunek
wynikow
31,12,2014r.
został
wformie
spoządzony
uproszczonej.
przychodówl|I.Struktura
Źródła
lwysokość
Przvchodv:

Pzychodyz działa|ności
statutowej

Za okresod 7.07.2014r.- 31.12.2014r,
25.291,19

- 0roanizacie
Dotacie
oozarzadowe
Dotacie FIO
Składki
członkowskie
Paychodyfinansowe

20,000,00

Razem

25.294,61

4.744,47
546,72

3,42

,

poniesionych
|V.Struktura
kosztów
do31,12.2014r,
lnformacia
o strukturze
kosztow
za okresod7.07,2014r,
5.014,47
Kosztv
działa|noŚci
statutowei
0,00
Kosztvadmin
istracvine
0,00
Kosztvfinansowe
5.014,47
Razemkosztvw 2014r.
20.280.14
Wvnikfinansowv
pienięzne
:
Srodki
w banku
na31,12,2014r,
Rachunek
11799999950370076936040001- 20,280,14zł'
zatrudnienia
iwynagrodzeń
V. Danedotyczące
Stowazyszenie
niezatrudniało
osobw 2014r,
Vl. Sytuacja
ocenymajątkowej
ifinansowej
Niewystąpiły
znaczące
zdarzenia
dotyczące
latubiegłych.
- Leszczyny,
dnia31.03.2015r.
Czenruionka

SKARB.N

