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Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Bydgoszczy
ul.Jacewska 164, 88-100 Inowrocław
Tel.: 523573002, NIP: 967-06-28-165
nazwa banku,
numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
NIP

9670628165

Nazwa firmy
Siedziba

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
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Inowrocław

Inowrocław
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88-100

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Nr lokalu

Inowrocław
Data od
Data do

01.01.2021
31.12.2021

Założenie kontynuacji działalności

TAK
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie
zagrożenie
kontynuowania działalności)
kontynuowania przez nią działalności
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
-składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10000 zł Związek zalicza bezpośrednio w koszty. Od tego rodzaju składników majątku Związek dokonuje
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
-składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł Związek zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używa-nia ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to
decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do
używania,
-odpisów amortyzacyjnych Związek dokonuje metodą liniową,
-inwestycje długoterminowe nie wystąpiły
-towary handlowe - nie występują,
-należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne),
-środki pieniężne występują tyko w walucie polskiej i wykazuje się w wartości nominalnej,
-zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty,
ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy WZRKiOR ustalany jest z uwzględnieniem wyodrebnienia rodzajów działań określonych w ustawie. Dochód z działalności odpłatnej zwiazku służy
wyłącznie realizacji zadań i celów statutowych.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Związek sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości.
pozostałe
Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiazkowi badania.

Podpisy członków Zarządu
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Jadwiga Kisielewska - księgowa

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław
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