Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ BOHATERÓW WARSZAWY 4A 43-300 BIELSKO-BIAŁA
BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania jednostki jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 01.01.2019r do 31.12.2019r
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 zostało sporządzone przy założeniu dalszego istnienia Stowarzyszenia i prowadzenia przez niego działalności statutowej w
przyszłym roku obrotowym. Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
statutowej przez Stowarzyszenie.
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
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości)
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją,
według zasad przyjętych w Polityce Rachunkowości.
Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby w
kolejnych latach informacje wynikające z nich były porównywalne.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie lub wytworzenie koszty.
Zrezygnowano z zachowania ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. Jednostka nie wycenia aktywów i
pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.
Środki trwałe o wartości równej, bądź mniejszej niż 10.000,00zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do
użytkowania.
Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się na zakończenie roku obrotowego, metodą liniową.
Należności, zobowiązania oraz środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
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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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