Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok.
1. nazwa, (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz
wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,
NIECH SIĘ ….DZIEJE
ul. JOSELEWICZA 15 M 11
42 – 202 CZĘSTOCHOWA
1.
-

podstawowy przedmiot działalności:
szkolenie dzieci i młodzieży

podstawa prawna działalności:
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000577916
2.
wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
nie dotyczy
3.
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2015r do 31.12.2015r.
4.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe,
nie dotyczy
5.
wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszego
kontynuowania działalności.
Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności jednostki.
6.
w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu
którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe
sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody
rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),
nie dotyczy
7.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru,
Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy w następujący sposób:
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według:
nie dotyczy

2
Wartości niematerialne i prawne:
nie dotyczy
1. Zapasy materiałów – według:
nie dotyczy
2. Produkcję w toku – według:
nie dotyczy
3. Należności i zobowiązania:
w kwocie wymagającej zapłaty
4. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa:
według wartości nominalnej
5. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień
bilansowy wg:
nie dotyczy
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy zalicza
się:
nie dotyczy
Wynik finansowy został ustalony poprzez sporządzenie rachunku zysków i strat
metodą porównawczą.

Częstochowa, dn. 24.06.2016 rok

