
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ IM. JÓZEFA ZEIDLERA ŚWIĘTA GÓRA 1 63-800 GOSTYŃ
GŁOGÓWKO WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 - 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Tak, sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu że działalność bedzie kontynuowana przez Stowarzyszenie i nie istnieja okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości: 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu
wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy
wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne
lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki wartości
do 3,500 zł są umorzone jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wartości powyżej
3,500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z
dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.1993, nr 106 z późn. zm.), Wartości niematerialne i prawne
wyceniane są na dzień wprowadzone do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych
ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3) Inwestycje
długoterminowe ( udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe)- ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień
bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych
wyceniane są według zasady omówionej powyżej 4) Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco: - aktywa finansowe – wg
cen nabycia - aktywa pieniężne – wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy: - aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny
rynkowej w zależności, która jest niższa, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej 5)
Rzeczowe aktywa obrotowe- materiały ewidencjonowane są ilościowo- wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzień bilansowy wg
ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto. Półprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są wg kosztu
wytworzenia nie wyższego od cen ich sprzedaży netto. Towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży ewidencjonowane są wg ceny nabycia, a
na dzień bilansowy wg cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. 6) Należności i udzielone pożyczki – ewidencjonowane są wg
wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. Rozliczenia
międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane wg wartości nominalnej pomniejszonej o
odpisy aktualizacyjne 7) Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty
wymagającej zapłaty. 8) Rezerwy – wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej
wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. 9) Kapitały (fundusze) własne – fundusze
ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Fundusz własny może być zwiększony o nadwyżkę
przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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