
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W KALISZU TRYTON PLAC JANA
PAWŁA II 9 62-800 KALISZ KALISZ WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

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

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie w dającej się
przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

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

• Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za dany rok obrotowy, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczana
jest na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia. • Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia,
pomniejszone o dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. • Środki trwałe umarzane są według metody
liniowej, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o wartości początkowej nie
przekraczającej 10.000,00 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania. • Należności i
zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. • Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie ze wzorem z załącznika nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, ustalania
wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na
następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Data sporządzenia: 2022-04-25

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Agnieszka Didyk

Prezes Zarządu Mirosław Skowroński 
Wiceprezes Zarządu Małgorzata Biniek 
Skarbnik Jacek Piekielny 
Członek zarządu Wojciech Musiał 
Sekretarz Beata Dobak

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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