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INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego za rok 2015
STOWARZYSZENIA "KONTAKT" Rodziców, Opiekunów i P rzyjaciół Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie Przy Zespole Szkół specja lnych nr 41 w Zabrzu
NIP 6482330560,REGON 276636882

Wprowadzenie do sprawozdan ia finansowego za 2015 rok.
1.Firma, siedziba adres organizacji:
STOWARZYSZENIE KONTAKT Rodziców, Opiekunów i P rzyj a ciół Na Rzecz Osób
Ni epełnosprawnych Intelektualnie Przy Zespole Szkół specjalnych nr 41 w Zabrzu
2. Adres organizacji : ul. Konopnickiej 3,41-800 Zabrze
3. Nr KRS 0000097903 wpis 08.03.2002

Sąd

Rejonowy w Gliwicach X Wyd ział Gospodarczy

4. Czas trwania działalności : 08.03.2002r do nada l
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
5.Zastosowane zasady rachunkowości z wyszczególnieniem wyb ranych uproszczeń
Sprawozdanie f inansowe zostało przygotowane zgodnie z ustawą o rach unkowości z dnia 11
lipca 2014r ogłoszonej 21 sierp nia 2014 (Dz.U. z 2014r poz. 1100) wg zał. Nr 4 dla jed nost ek
mikro nie prowadzących d z ia łal n ości gospodarczej.
6. Kontynuacja działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
przez organizację w dającej się przewidzieć prżyszłości.

działalności

7. Przyjęte zasady rachunkowości ( met ody wyce ny aktywów i pasyw ów )
Wyni k f inansowy j ednostki za dany rok obrotowy obej muje w szystkie os iąg n ięte
przypadające na jej rzecz przychody oraz zw iązane z tymi przychodam i koszty zgodnie z
zasadami memoria łu, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Metody wyceny
al Wycena składników aktywów i pasywów
Jednostka stos uje

następujące

zasady wyceny

Środki trwałe - o wa rtości powyżej 3.500,00 zł wycenia s ię w wartości netto pomniejszone o
odpisy amortyzacyj ne wg metody liniowej
Należności - wycenia się w kwo ta ch wy maganej zapłaty z zachowaniem zasady ost rożnej
wyceny ( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ) .

1

Środki pieniężne - wyce nia się wedł ug wartości nomina lnej .

Rozliczenia m ięd zyokresowe kosztów czynne - dokonywane są j e żeli koszty poni esione
dotyczą przyszłych

okresów sprawozdawczych.

Fundusze własne - wyce nia

zasad

się

określonych przepisami

Zobowiązania

s ię

- wycenia

na d zień bilansowy w
prawa/statutu.

na

dzień

wa rtości

bilansowy w kwocie

no minal nej wg ich rodzajów i

wymagającej zapłaty.

b) Amortyzacja
na liczan a je st metodą liniową.
Środki trwałe o wartości pon iżej 35 00zł umarza ne są jednorazowo w m iesiącu przyjęcia do
używania. Składniki majątk u o przewidywanym okresie dłuższym n iż rok i wartości równej
lub niższej niż 1500 zł są za licza ne be z p o ś re d ni o do kosztów zużycia materiałów.

Amortyzacja

środków t rwałyc h

Rachune k zys ków i st rat

spo rządza s ię

wg wariantu porównaw czego .

Osoba kt órej powierz ono prowadzenie
ks iąg rachunkowych
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