INFORMACJA DODATKOWA
Do sprawozdania finansowego za rok 2019
STOWARZYSZENIE CENTRUM CEN TRANSFEROWYCH
w Warszawie przy ul. Foksal 10

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
1. Nazwa jednostki:
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
2. Siedziba jednostki:
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
3. Celem działania Stowarzyszenia jest promowanie wiedzy na temat cen transferowych
w Polsce
4. Stowarzyszenie zostało wpisane postanowieniem Sądu Rejonowego dla M.St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Stowarzyszeń i
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000445909 pod datą 11.01.2019 r.
5. Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
6. Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.
7. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, a w skład jednostki nie
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie
sprawozdanie finansowe.
8. Według wszystkich dostępnych informacji na dzień sporządzenia sprawozdania,
uznaje się, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości.
9. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, a w
szczególności:
-

zasadą memoriału
zasadą współmierności
zasadą ostrożności
zasadą ciągłości
zasadą istotności
zasadą porównywalności

10. Środki trwałe wycenione są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne.
11. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenione są w cenie nabycia.
12. Należności zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania zostały
wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.
13. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
ujawniając w nim wszelkie informacje wymagane ustawą o rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Metody Księgowości
Księgi handlowe prowadzone są metodą komputerową w systemie WF-Fakir.
Objaśnienia do pozycji rachunku zysków i strat
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku) brutto:
Wyszczególnienie ustaleń
Zysk brutto CIT
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
Z tego z tytułu:
Odsetki budżetowe
Pozostałe koszty
Przychody nie podatkowe - Składki członkowskie
Wynik Brutto ( RZiS )

Kwota zł
- 29 228,13
15 432,61

37 950,00
6 710,74

Aktywa
Środki trwałe w wartości 0,00 PLN ujęte są według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne.
Zapasy – 0,00 PLN
Należności krótkoterminowe o wartości 41 865,49 PLN składają się z:
- należności z tyt. dostaw i usług od pozostałych jednostek o wartości 41 865,49 i są
wycenione w kwocie wymaganej zapłaty,
Inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.
Łączna wartość wynosi: 94 321,71 PLN
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią poniesione koszty, nie będące
kosztami okresu sprawozdawczego i wynoszą: 966,47 PLN
PASYWA
Połączone składniki kapitałów wynoszą 119 143,37 PLN
Strata bilansowa w wysokości 6 710,74 PLN jest zgodna ze sporządzonym na podstawie
ksiąg handlowych rachunkiem zysków i strat za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wynoszą 18 010,30 PLN
składają się z :
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług o wartości 12 231,63
- zobowiązań bieżących z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych o wartości
5 778,67
- pozostałych zobowiązań o wartości 0,00
- pożyczek krótkoterminowych w wartości 0,00
Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. wynosi 0 osób.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka w najbliższej do
przewidzenia przyszłości będzie kontynuowała działalność gospodarczą.

Warszawa, dnia 15 06 2020 r.
Zbigniew Szaran
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