Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
CARITAS DROHICZYN ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KOŚCIELNA 10 17-312 DROHICZYN DROHICZYN
PODLASKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2019 do 31.12.2019 r
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
Przyjęte zasady rachunkowości stosuję się w sposób ciągły, w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej weryfikacji aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sparwoadanie tak, aby dane informacyjne
z niego wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wyceniono eg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Dane liczbowe
przyjęte w sprawozdaniu finansowym oraz rachunku zysków i strat podane zostały w złotych z dwoma miejscami po przecinku. Organizacja
posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je wg wartości naominalnej. Należności i zobowiązania wyrażone są w kwocie
wymaganej zapłaty. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Wynik finansowy
organizacji stanowiący różnicę pomiędzy przychodami i kosztami jest przekazywany na działalność pożytku publicznego.
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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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