
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

28.03.2020

01.01.2019 31.12.2019

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR 64-100 LESZNO UL. BOLESŁAWA 
CHROBREGO NR 37 NIP 6972340979

WIELKOPOLSKIE LESZNO

M.LESZNO LESZNO

POLSKA WIELKOPOLSKIE

LESZNO M.LESZNO

BOLESŁAWA CHROBREGO 37

LESZNO 64-100 LESZNO

6 9 7 2 3 4 0 9 7 9 0 0 0 0 6 9 8 7 7 0 a012cdba7d6c4ab9bf1154662c8a96a1
Numer referencyjny dokumentu:



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

01.01.2019 31.12.2019



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

W oparciu o art 10  ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994 roku / tekst jednolity Dz.u 
z 2013 r. poz. 330 z poźn.zm/ oraz w zakresie w jakim ustawa daje jednostce wybór 
szczególności zgodnie z zakresem informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o 
którym mowa  w art 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjatkiem spółek 
kapitałowych oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 tej ustawy. Rokiem 
obrotowym Związku jest rok kalendarzowy Jednostka posiada zakładowy plan kont, ustalający 
wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg 
pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, wykaz  ksiąg rachunkowych tj. 
wykaz zbiorów danych z okresleniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w 
organizacji całości ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych i systemu 
służącego ochronie danych i ich zbioru , metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 
wyniku finansowego i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz  sposoby , 
okresy i miejsce archiwizowania zbiorów księgowych                                                  
1/ wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
dal kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz 
odpisy z tytułu trawłej utraty wartości.                                                            
2/ środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujace ich wartość W jednostce stosuje się stawki amortyzacyjne wynikajace z ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe umarzane są metodą liniową, 
począwszy od miesiaca następnego po miesiącu przyjęcia środka do eksploatacji  w okresie 
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności . Składniki majatku o 
przewidywanym okresie nie przekraczającym jednego roku oraz wartości poczatkowej 3,5 tys. 
zł sa jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.            
3/ należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny / po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące/                                                   
4/ środki pieniężne  w waluci polskiej wykazuje się w wartości nominalnej ,                         
5/ fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy ,                                  
6/ fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w 
rejestrze sądowym,                                                                                  
7/ zobowiązania, szczególnie wobec budżetu wycenia się na dzień bilansowy w kwocie 
wymagajacej zapłaty                                                                                 
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Jednostka sporzadza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym  Wynik finansowy za 
dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiagnięte i przypadajace na jej rzecz przychody oraz 
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Ustalona w rachunku zysków i strat różnica 
pomiędzy przychodami i kosztami zwiększa lub zmniejsza , po zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finasowego fundusz statutowy, zgodnie z decyzją władz stowarzyszenia . 
Stowarzyszenie prowadzi ewidencję przychodów na kontach zespołu "7" a ewidencję kosztów 
na kontach zespołu "4" i "5" w podziale na poszczególne projekty .                                  
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Sprawozadnie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku / tekst jednolity Dz.u z 2013 r. poz. 330 z poźn.zm/ a w 
szczególności zgodnie z zakresem informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o 
którym mowa  w art 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjatkiem 
spółek .Sprawozdanie finansowe nie obejmuje zestawienia zmian w kapitale własnym, 
rachunku przepływów pieniężnych .Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe w 
postaci określonej w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.  W sprawozdaniu jednostka 
wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich trescią ekonomiczną . Sprawozdanie obejmuje 
rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.                                             
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia składa się z ;                                                
- wprowadzenia do sprawozdania,                                                                     
- bilansu,                                                                                          
- rachunku zysków i strat ,                                                                         
- informacji dodatkowej .  
Sprawozdanie sporzadza się w języku polskim w walucie polskiej tj w złotych i groszach .  
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WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK 
CHÓRÓW I ORKIESTR 64-100 
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma 
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element 
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, 
jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także 
dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten 
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
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Informacja dodatkowa

Załączony plik:
nazwa: IFNORAMCJACHOR.doc
rozmiar: 37,5 KB
data modyfikacji: 2020-03-28 17:53:22

Opis:
INFORMACJA
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Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu osoba podpisująca

2020-03-28 19:49:05 Minister Cyfryzacji Pieczec Podpisu Zaufanego 2
TADEUSZ JÓZEF PAPROCKI

2020-03-30 15:05:22 Minister Cyfryzacji Pieczec Podpisu Zaufanego 2
Irena Maria Dankiewicz

2020-03-30 21:00:08 Barbara Dąbrowska-Malcherek

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego

data podpisu osoba podpisująca

2020-03-30 21:00:58 Barbara Dąbrowska-Malcherek
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