
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia :2020-03-09

1) nazwa i siedziba organizacji

WERBISTOWSKIE CENTRUM MIGRANTA FU SHENFU
04-118 WARSZAWA
OSTROBRAMSKA 98 
0000318329

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01-01-2019 do 31-12-2019

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) 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
tak

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych, w roku 
obrotowym, zgodnie z ustaleniami dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustalonej i 
wprowadzonej do stosowania, postanowieniami  Dyrektora które określającą:
1)    ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2)    zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w wariancie 
porównawczym,
3)    zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych i 
dokumentację systemu przetwarzania danych,
4)    system ochrony danych i ich zbiorów,
5)    własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów: 2, 4 i 8 ustawy o 
rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory prowadzenia rachunkowości wybrano spośród możliwych do stosowania 
zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres 
wieloletni.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Mirosława Koperska-Salwowska o. Jacek Piotr Gniadek SVD

Druk: NIW-CRSO


