Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE ZESPOŁU WILLIAMSA UL. POCZTOWA 6 58-260 BIELAWA BIELAWA DOLNOŚLĄSKIE
Stowarzyszenie Zespołu Williamsa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296776
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie Zespołu Williamsa w dającej się
przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat
W roku obrotowym 2020 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości. Stowarzyszenie Zespołu Williamsa sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Środki trwałe
Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę
po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania,
z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Stosowane stawki
amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe w cenie nabycia od 1500,00 PLN do
wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych, jako dolna kwota,
od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo
w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia
nieprzekraczającej 1500,00 PLN były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem
liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości
niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych, jako dolna kwota, od której składniki
majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia
do użytkowania.
Inwestycje
Długoterminowe inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne
oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się
według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób:
1. a) pożyczki udzielone i należne własne – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej,
2. b) aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
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efektywnej stopy procentowej,
3. c) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – wycenia się w wartości godziwej, jeśli jest to nie możliwe a aktywa mają ustalony termin
wymagalności to stosuje się wycenę w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, jeśli nie
mają ustalonego terminu wymagalności to wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe
Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.
Należności
Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono
według kursu NBP z ostatniego dnia roboczego roku obrachunkowego. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane
obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności.
Zapasy
Zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Inwestycje krótkoterminowe
Wycenia się według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
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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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