
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

  STOWARZYSZENIE CHÓRALNE ” KANTYLENA”

  20-005 LUBLIN, ul. Plac Wolności 4 

2. Informacje  o  posiadanych  jednostkach  organizacyjnych  (zarówno  sporządzających  
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Nie dotyczy.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9133Z  DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE 

INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

4. Wskazanie  właściwego sądu prowadzącego rejestr  lub innego organu prowadzącego  
rejestr,  data  wpisu,  numer  w  ewidencji  oraz  statystyczny  numer  identyfikacyjny  
w systemie REGON

SĄD  REJONOWY  W  LUBLINIE,  XI  WYDZIAŁ  GOSPODARCZY  KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO ; wpis z dnia 1grudnia 2004 pod numerem KRS 0000222991

NIP 9462442323

REGON 430484338

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)



Poręba Stefan                                Prezes Zarządu

Nowak Małgorzata                         Wiceprezes Zarządu

Grabowska Lucyna                        Skarbnik Zarządu  

Mijal Lucyna                                  Sekretarz Zarządu

Nowicka Krystyna                          Członek Zarządu

Styczyński Krzysztof                      Członek Zarządu 

Sanaluta Małgorzata                      Członek Zarządu

Niedziałek Marek                           Członek Zarządu  

6. Określenie celów statutowych organizacji

Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie w społeczeństwie zamiłowania do śpiewu chóralnego 

wspieranie muzycznego wychowania młodzieży, popularyzowanie arcydzieł polskiej muzyki 

chóralnej, organizowanie życia towarzyskiego członków Chóru Kantylena III LO im. Unii 

Lubelskiej w Lublinie i ich rodzin. 

Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży przez:

 wspieranie  Młodzieżowego  Chóru  ”KANTYLENA”  z  siedzibą  przy  III  LO  w 

Lublinie, im. Unii Lubelskiej,

 organizowanie  koncertów,  audycji  i  innych  imprez  wokalnych  wokalno  – 

instrumentalnych,

 organizowanie  krajowych  i  międzynarodowych  konkursów,  festiwali,  turnee 

koncertowych,

 współpracę  z  profesjonalnymi  instytucjami  muzycznymi  i  stowarzyszeniami  o 

podobnych celach,

 wydawanie  materiałów  informacyjnych  i  reklamowych  dotyczących  działalności 

Choru” KANTYLENA”,

 organizowanie obozów szkoleniowych i warsztatów.

Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  w  zakresie  organizowania 

koncertów, audycji, imprez wokalnych oraz ich nagrywania i wydawania, z której dochód w 

całości przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych.



7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Organizacja utworzona na czas nieoznaczony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od   01.01.2005 do 31.12.2005

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji  
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania  
finansowe.  

Nie dotyczy

10. Wskazanie  czy  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz  
czy  nie  istnieją  okoliczności  wskazujące  na poważne zagrożenia  dla  kontynuowania  
przez nią działalności. 

Roczne  sprawozdanie  sporządzono  przy  założeniu  kontynuowania  działalności  przez 

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności,  które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności.

11.  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 pozostawiła  jednostce prawo  
wyboru. 

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach  obrotowych  jednakowego  grupowania  operacji  gospodarczych,  jednakowej  wyceny 

aktywów  i  pasywów  (w  tym  także  dokonywania  odpisów  amortyzacyjnych  i 

umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za 

kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i 

pasywów: 



Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia, pomniejszonej o 

odpisy  umorzeniowe,  a  także  odpisy  z  tytułu  trwałej  utraty   wartości.  Przedmioty 

wyposażenia o niskiej jednostkowej wartości początkowej:

 do 1.500 zł odpisuje się w pełnej wysokości w koszty, w momencie przekazania do 

używania,  a  ich  ewidencję  prowadzi  się  pozaksięgowo  

w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu,

 ponad  1.500,-  zł  lecz  nie  przekraczające  3.500  zł  wprowadza  się  do  ewidencji 

bilansowej środków trwałych i amortyzuje w sposób uproszczony w pełnej wartości 

początkowej  przez  jednorazowy  odpis  

w koszty.

Środki  trwałe  oprócz  ww.  amortyzuje  się  metodą  liniową  według  stawek  określonych  w 

ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. 

Wartości  niematerialne  i  prawne w  cenie  jednostkowej  nie  przekraczającej  3.500  zł 

odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast o wartości

przekraczającej  jednostkową  kwotę  3.500  zł  wprowadza  się  do  ewidencji  bilansowej  i 

amortyzuje  według  zasad  i  stawek  określonych  w ustawie  o  podatku  dochodowym  osób 

prawnych.

Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe -  według ceny nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje  krótkoterminowe –  według  ceny  nabycia  lub  ceny  (wartości)  rynkowej  w 

zależności, która z nich jest niższa.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według ceny nabycia.

Należności  i  udzielone  pożyczki –  w  kwocie  wymagalnej  zapłaty,  

z zachowaniem ostrożności.

Zobowiązania  kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy w uzasadnionej , wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Bilans oraz rachunek wyników stowarzyszenie sporządza na podstawie Rozporządzenia MF z 

dnia  15  listopada  2001r  –  w  sprawie  szczególnych  zasad  rachunkowości  dla  niektórych 

jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2001, nr 137, poz.1539. z późn. zm.).


