
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA POLSKA RADA STANOWA RYCERZY KOLUMBA/KNIGHTS OF COLUMBUS DOMANIEWSKA 47 10 02-672
WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS KRS nr 0000384663

 

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

na czas nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2019-01-01 do 2019-12-31

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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości.

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

Przyjęte zasady (polityka) 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. Zapasy materiałów wycenia się według cen: Wartość jednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaży netto na dzień
bilansowy.
2. Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej: - pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.
3. Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar
odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej, zgodnie z ich charakterem i w sposób określony w Krajowym Standardzie
Rachunkowości nr 6.
4. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Data sporządzenia: 2020-09-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Doradca Podatkowy Sławomir Wójtowicz Andrzej Anasiak, Krzysztof Zuba, Andrzej Stefaniuk, Marek Ziętek

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

        Druk: NIW-CRSO
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