
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

AKADEMIA INŻYNIERSKA W POLSCE UL. TADEUSZA CZACKIEGO 3/5 00-043 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało sporządzone przy założeniach:
rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 m-cy począwszy od stycznia,
kontynuowania przez jednostkę działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez
postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji,
prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych w ustawie w dniu 11.07.2014 r. dla jednostek nie będących spółkami handlowymi nieprowadzącymi działalności
gospodarczej.

2. Dla poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w AiP stosuje się następujące metody wyceny:
środki trwałe  oraz wartości niematerialne i prawne – w/g cen nabycia pomniejszane o dokonywane odpisy amortyzacyjne,
środki trwałe niskocenne – umarzane są jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania,
materiały zakupione do natychmiastowego zużycia – odpisywane w 100% w koszty,
należności – wg kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
zobowiązania, kredyty i pożyczki – wg kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy,
środki pieniężne, kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg 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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