
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "TEATR GRODZKI"
43-300 BIELSKO-BIAŁA
STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ 13 
0000051764

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowym Rejestr Sądowy : 10.10.2001 r.
Numer KRS – u : 0000051764
Numer Identyfikacji Podatkowej : 547-18-99-356
Numer REGON : 072316856

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas nieograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2011-31.12.2011

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z czterech jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 
12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
organizację działalności.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-06-24

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne -     Cena nabycia lub koszt wytworzenia, lub wartość 
przeszacowana ( po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe a także z tytułu trwałej utraty wartości
2. Środki trwałe w budowie  -    Ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3. Udziały w innych jednostkach albo inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych -     Cena nabycia 
pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia 
można przeszacować do wartości w cenie rynkowej a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie 
z art. 35 ust. 4
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych  - Zasada jak w innych jednostkach, z tym, że udziały zaliczane 
do aktywów trwałych mogą być wyceniane metodą praw własności z uwzględnieniem zasad określonych w art. 
63 ustawy
5. Inwestycje krótkoterminowe -  Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest 
niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości 
godziwej
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy
7.  Należności i udzielone pożyczki  -     W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
8.  Zobowiązania - W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, – których uregulowanie 
zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na 
instrumenty finansowe – według wartości godziwej
9.Rezerwy - W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10. Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa -    Wartość nominalna
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