
                              INFORMACJE DODATKOWE
                   do bilansu sporządzonego za okres 19.05.2015 – 31.12.2015

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1. Aktywa i pasywa wyceniano z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

- środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej

- zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

- fundusze własne wykazano na dzień bilansowy w wartości nominalnej

2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonywane w roku obrotowym wywierające 

istotny wpływ na sprawozdanie finansowe – nie dotyczy

3. Informacje o zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w 

bilansie oraz rachunku strat i zysków – nie dotyczy

4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w 

sprawozdaniu finansowym za 2015 rok – nie dotyczy

     2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i  

prawnych oraz finansowanie majątku trwałego – nie dotyczy

3. Grunty użytkowane wieczyści – nie dotyczy

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub gminy z tytułu  uzyskania prawa

własności budynków i budowli -  nie dotyczy                  

5. Struktura własności kapitału – nie dotyczy

6. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych – nie dotyczy

7. Informacje o stanie rezerw – nie dotyczy

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - nie dotyczy

9. Wykaz przychodów przyszłych okresów – nie dotyczy

10.  Wykaz zobowiązań warunkowych – nie dotyczy

11.  Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów:

Przychód z działalności statutowej:                         4 412,65

− darowizny                                                     3 989,65

− pozostałe                                                          423,00

                       

Przychody obejmują przychody określone statutem otrzymane i rozliczone w roku obrotowym.

12. Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej                               2 199,14

Pozostałe administracyjne                                         292,18 

Ogółem koszty działalności                                    2 491,32

Koszty obejmują koszty realizacji zadań statutowych  oraz koszty administracyjne

Nadwyżka przychodów nad kosztami  1 921,33 



13. Nie planowane odpisy amortyzacyjne – nie dotyczy

14. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art. 35, ust.3  

ustawy – nie dotyczy

15.  Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub  przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

16. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniącej podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 

od osób prawnych od wyniku finansowego – nie dotyczy

17. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne 

potrzeby – nie dotyczy

18. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie dotyczy

19. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy

20. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach – nie dotyczy

21. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu – nie dotyczy

22. Pożyczki udzielone członkom Zarządu – nie dotyczy

23. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi – nie dotyczy

24. Brak obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych zgodnie z  

Ustawą o rachunkowości.

25. Brak obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2015 rok zgodnie z Ustawą o 

rachunkowości.


