
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA UL. PL. KOŚCIELECKICH 7 85-033 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KUJAWSKO-
POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działaności

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

W ciągu roku obrotowego środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, zgodnie z postanowieniami art. 31 ust. 1
UoR. Przy czym cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o cło- w przypadku nabycia środka trwałego z importu- oraz o
niepodlegający odliczeniu podatek akcyzowy, pomniejszoną o rabaty i odpust oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski. Natomiast koszt
wytworzenia środka trwałego obejmuje koszty bezpośrednio wpływające na jego wartość oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Ponadto , wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia podlegającego na przebudowie, rozbudowie,
modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego ,że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy
przyjęciu do używania wartość użytkową , mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy
pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Dodatkowo cenę nabycia oraz koszt wytworzenia zwiększają
koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup rzeczowych aktywów trwałych ( art. 28 ust. 8 UoR) do czasu ich oddania do użytkowania
takie jak:

Prowizje od kredytów i pożyczek,
Odsetki od kredytów i pożyczek,
Różnice kursowe od pożyczek i kredytów zarówno dodatnie jak i ujemne.

W przypadku nabycia nieodpłatnego- np. w wyniku darowizny- wycena w ciągu roku obrotowego następuje według ceny sprzedaży takiego
samego lub podobnego środka trwałego.

Data sporządzenia: 2020-06-24

Data zatwierdzenia: 2020-06-26

Ewa Piwecka
Anna Stranz 
Przemysław Gorzelak 
Tadeusz Kuczun

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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