Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI WAŁ MATEJKI 2 62-800 KALISZ KALISZ WIELKOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie ma zagrożenia kontynuacji
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz dane porównawcze za okres 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r.
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
Brak istotnych okoliczności, które mogą spowodować przekonanie, że Związek nie będzie kontynuować swojej działalności w przyszłości w
efekcie zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej 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
Związek posiada aktualną dokumentację opisującą zasady przyjęte przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o
rachunkowości. Zatwierdzone salda końcowe na dzień 31.12.2020 r. zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg rachunkowych na dzień
1.01.2021 r. jako salda początkowe. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Związku, ewidencja prowadzona jest komputerowo.
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg cen nabycia;
należności - w kwocie wymagającej zapłaty; zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty. Przy czym cena nabycia - to cena zakupu składnika
aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatków od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
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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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