
 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 R. 

 
 
A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1. Nazwa: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW AWF W WARSZAWIE 
2. Siedziba: 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34 
3. Forma prawna: stowarzyszenie   
4. Forma organizacyjna: jednostka samodzielna nie posiadająca oddziałów, 

samobilansująca. 
5. NIP 118-14-40-558 
6. REGON:012834598 
7. Numer KRS 0000194157 
8. Okres za jaki sporządzono sprawozdanie: 01.01.2016 – 31.12.2016 
9. Dzień bilansowy: 31.12.2016 
10. Suma bilansowa: 71.805,55 zł 
11. Nadwyżka przychodów nad kosztami :28.718,26 zł 
12. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. sporządzono z założeniem kontynuacji 

działalności Stowarzyszenia z zachowaniem zasady ciągłości. 
13. Stowarzyszenie przyjęło zasady wyceny aktywów i pasywów w wartościach 

nominalnych. Nie zmieniano w okresie sprawozdawczym zasad wyceny, ani 
formy zapisów aktywów i pasywów. 

14. Rachunkowość jest prowadzona w komputerowym systemie przetwarzania      
      danych  wg programu RAKS. Dokumenty źródłowe są dekretowane i sprawdzane 

pod względem formalnym i rachunkowym, zapisy na kontach są powiązane z 
dokumentami źródłowymi, zapisy są chronologiczne, dokumentacja jest 
archiwizowana zgodnie z ustawą o rachunkowości. Pozycje bilansu są zgodne z 
zestawieniem sald i obrotów na dzień 31.12.2016 r. 

 

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 

1. Stowarzyszenie nie posiada: 

 środków trwałych ani ich nie amortyzuje,  

 gruntów własnych lub użytkowanych wieczyście, 

 w użytkowaniu wartości nie amortyzowanych środków trwałych lub używanych 
na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu,  

 zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek terytorialnych, 

 jakichkolwiek przeterminowanych należności i zobowiązań, 

 rozliczeń międzyokresowych,  
2. Stowarzyszenie nie  tworzy rezerw. 
3. W Stowarzyszeniu nie wystąpiły po dniu bilansowym żadne zdarzenia 

gospodarcze mające wpływ na zapisy księgowe roku 2016. 
4. Stowarzyszenie nie udziela gwarancji i poręczeń, nie udziela pożyczek członkom 

stowarzyszenia, a w szczególności członkom Zarządu 
5. Na koszty statutowe składają się koszty organizacji spotkań z członkami, 

prowadzenie biura i nagrody dla zasłużonych członków Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. 



6. Na przychody z działalności statutowej składają się składki członków 
stowarzyszenia, środki uzyskane z wpłat na 1%, opłat za prenumeratę 
kwartalnika oraz z wpłat na renowację Klubu Relax. 

 

 

 
 

 


