
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE POL. KOLEGIACKI 2 33-300 NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

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 kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 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

Okres sprawozdawczy obejmuje rok kalendarzowy od 01-01 do 31-12.

 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia.

Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amotyzacyjne
jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wasrtosci.

Amortyzacja naliczan jest metodą linową, stawki amortyzacyjne przyjmowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia. Można je także ujmować w rzeczywistych cenach
zakupu, jeśli ustalono, że koszty ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono. 

Środki pieniężne :

- krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w watości nominalnej.

Sprawozdania sporządza się zgodnei z załącznikiem 6 Ustawy o rachunkowości. 

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-15

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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