
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KOMITET BUDOWY SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA W PODKOWIE LEŚNEJ MODRZEWIOWA 41
05-807 PODKOWA LEŚNA PODKOWA LEŚNA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

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

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowaniadziałalności przez organizację.

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

1.Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości:
środki trwałe- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.Cena nabycia i koszt
wytworzenia środków trwałych obejmuje równiż koszt obsługi zobowiązań zaciągnietych w celu ich sfinansowania za okres budowy.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Stowarzyszenie stosuje roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup - budynki 2,5 %,
urządzenia7-20 %.
Środki trwałe w budowie oraz grunty nie są amortyzowane
2.Należności w kwocie wymaganej zapłaty.
3.Środki pieniężne w banku i w kasie w wartości nominalnej.
4.Fundusze własne wykazywane są w wysokości wypracowanego w kolejnych latach zysku.
5.Zobowiązania finansowe wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty.
6.Rozliczenie międzyokresowe przychodów- obejmują równowartość otrzymanych środków z
tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie wytworzenia środków trwałych zaliczane sa do
rozliczeń międzyokresowych przychodów i kwoty te zwiększają stopniowo przychody,
równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych.

Data sporządzenia: 2020-03-23

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Romualda Kołakowska-Hamada Jan Gołąb, Stefan Żółtowski, Barbara Peplińska, Bożena
Górczyńska, Justyna Duriasz - Bułhak, Jan Łyszkowski

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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