Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ MICHAŁA OSSOWSKIEGO 5 30-656 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE KRS
0000207658
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Caritas Archidiecezji Krakowskiej została powołana przez Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej dnia 29.01.1990 r. a status organizacji
pożytku publicznego otrzymała 24.05.2004 r.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020 do 31.12.2020
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 sporządzono przy założeniu kontynuwania 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
Ewidencja księgowa prowadzona jest w firmie zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r., wraz z późn. zmianami. Nie było istotnych zmian w stosowanych
zasadach rachunkowości w prezentowanym okresie sprawozdawczym.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny zakupu
lub kosztów wytworzenia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji stosuje się
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
Środki trwałe, których cena nabycia lub wytworzenia przekracza 10.000,00 zł objęte są
ewidencją ilościowo wartościowo. Umorzenia dokonuję się metodą liniową dokonując odpisów
w ratach miesięcznych od miesiąca następnego w którym ten środek wprowadzono do
ewidencji. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej, których cena nabycia lub wytworzenia
nie przekracza 10.000,00 zł umorzone są w 100 % w momencie wydania do użytkowania i
traktowane jak materiały. Środki trwałe o niskiej wartości tj. w cenie zakupu brutto powyżej
500,00 zł a mniejszej od 10.000,00 zł są ewidencjonowane ilościowo - wartościowo.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są przy uwzględnieniu zasady, iż o wartości
powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są stawką 50%, natomiast poniżej 10.000,00 zł odpisu
dokonuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny.
Zobowiązania (również wobec budżetu) zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie
wymaganej zapłaty.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Fundusz statutowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
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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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