.

INFORMACJA
DODATKOWA
Dosprawozdania
finansowego
rzyszen
ie Przyjac
iołleszczyn,,
DzWon''
,'Stowa
zaokres 1.01.2015r.31,12.2015r.
l. Wprowadzenie
dosprawozdania
finansowego:
- Leszczynach
Stowazyszenie
Pzyjaciot
|eszczyn
siedzibą
w Czenruionce
został
,,Dzwon''z
wpisany
do
Rejestru
Stowarzyszeń
przezSąd
wdniu07,07,2014r,
Rejonowy
w G|iwicach
w Krajowym
Rejestrze
podnumerem
Sądowym
00005157BB
Numer
REGON:243619398
-87-144
Numer
NlP:642-31
jest:prowadzenie
Ce|em
Stowazyszenia
działaIności
narzeczawansu
cywilizacyjnego
Ipoprawy
jakoŚci
zyciaspołecznoŚci
w tymgłownie
mieszkańcow
Gminy
i Miasta
Czenruionka-Leszczyny
poprzez',
a)prowadzenie
orazwspieranie
badań
nadprzeszłością
przyległych,
Leszczyn
i terenow
b)zzeszanie
i reprezentowanie
osÓbangazujących
sięaktywnie
w rozwoj
|oka|nej
historii,
c)upowszechnianie
wiedzy
o historii
Leszczyn
i okolic,
p|atformy
d)stworzenie
dowymiany
informacji,
doświadczeń
pomiędzy
i materiałow
zainteresowanymi
osobami
i instytucjami,
e) zapewnianie
dogodnych
warunkow
d|aprawidłowego
rozwoju
|okalnej
historiografii
orazutrzymanie
poziomumerytorycznego
wysokiego
pub|ikacji
poŚwięconych
i opracowań
pzeszłości
Leszczyni
okolic,
f)troskę
d materia|ną
i ku|tura|ną
spuściznę
dzie|nicy
i regionu
g)ochronę
i promocję
zdrowia
orazdziałania
narzeczosob
niepełnosprawnych,
h)działaInosc
WSpomagającą
rozwojgospodarczy,
w tymrozwojprzedsiębiorczoŚci
działaInoŚci
wspomagającej
rozwoj
wspolnot
i społeczności
loka|nych,
Czastnruania
stowazyszenia
nieograniczony.
Stowarzyszenie
nieprowadzi
działa|noŚcigospodarczej

.

Il. opisstosowanych
zasadrachunkowości.
Stowazyszenie
Przyjacioł|eszczyn
prowadzi
rachunkowośĆ
p|ankont.
woparciu
o zakładowy
,,DZWon''
Ewidencję
księgowąprowadzisię
pomocąprogramu
metodąkomputerowąza
REWIZ0R.
Księgi
rachunkowe
zarokobrotowy
2015prowadzone
po|skim
po|skiej.
sąwjęzyku
iwa|ucie
Wycena
aktywow
i pasywow
następuje
wwartościach
rzeczywistych.
Wynik
finansowy
porownawczego.
usta|a
sięwedług
wariantu
Sprawozdanie
sporządza
sięwzłotowkach
i groszach.
Organizacja
poddania
niemaobowiązku
badaniu
przezbiegłego
sprawozdania
finansowego
rewidenta.
_ niedotyczy
Szczegołowe
zmiany
wśrodkach
trwałych
- niewystępują
Odpisy
aktualizujące
wartośc
Środkow
tn,vałych
innenizp|anowana
amońyzacja
- niewystępują'
odpisyaktua|izujące
wartoŚc
Zapasow
Sprawozdanie
przyzałoż:eniu
zostało
sporządzone
pzezjednostkę
kontynuowania
działalności
oraznie
wystąpienia
okoliczności
wskazujących
nazagrozenie
dIakontynuowania
działaIności.

,,r,
zasadami
rachunkowości
bi|ans
i rachunek
wynikow
zaokres
01.01'2015r
|q!tp 'rrzyjętymi
31,12.2015r.
spoządzony
został
wformie
uproszczonej.
ll|. Struktura
pnychodów- źródła
i wysokość
Pzychody:

Zaokresod01,01.20
1Sr.-31j2Ź615r.
26,922,14

Przychody
z działalności
statutowej

- organizacje
Dotacje
pozaządowe
DotacjeDziałaj
Loka|nie
Składki
członkowskie

0,00

5,200,00

1,307,00
135,00
20.280,14

Wpłaty
doblowoIne
Nadwyzka
przychodow
nadkosztanlz 2014r

Przychody
finansowe

42,61

Razem

26,964,75

lV. Struktura
poniesionych
kosztow
Informacja
o struktuze
kosztow
za
6.612,11
Razemkósztyw 2015r.

6.612,11

Środkipieniężne
w banku
na 31,12,2O15r,
:
Rachunek
11799999950370076936040001- 20.352,64
zatrudnienia
i wynagrodzeń
- V. Danedotyczące
Stowarzyszenie
niezatrudniało
osobw 2015r,
Vl. Sytuacja
ocenymajątkowej
ifinansowej
Niewystąpiły
znaczące
zdaneniadotyczące
|atubiegłych.
- Leszczyny,
Czenruionka
dnia31.03

- Prezes...
Kzysztof
Kluczniok
...,.m. !
2.ż-

/
Kowa|czyk
Mieczysła,
w- wrceprezes.
W ..
. .,1,

Gzymska
Maria.
skarbnik.VNł
- sekretaz.
SarnaBożena

l\.

=J..
\
F}*'s*..*-

n,.r"

Wiahak
Eugeniaczłonek
,,w:,-',,:,,:
',,,.

l

