
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ ZAMOYSKIEGO 1 22-400 ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

BRAK

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 -31.12.2021

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

TAK

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

Przyjętezasady (politykę) rachunkowościstosujesię wsposób ciągły, doknując wkolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywówi pasywów(wtymtakże dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustalasię wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak,aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano zmożliwych do stosowania zasad , metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem
specyfikii warunków działania Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz wprowadzono je do stosowania przez okres wieloletni.
Wskazane na koniec roku obrotowego pasywa i aktywa wycenia się według następujących zasad:
1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu.

2. Środkitrwałe wyceniasię według wartości netto tzn cena nabycia pomniejszona o umorzenie.

3. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowmod osób prawnych,amortyzację metodą liniową stosuje się do
wszystkich środków trwałych.

4.W przypadku braku mozliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów, przyjęto wszczególności nieodpłatnie(wformie darowizny),

jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego przedmiotu (obiektu) lub podobnego przedmiotu (obiektu).

 

 

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17



Biuro rachunkowe Piotr Lempert 
22-400 Zamość ul. Sadowa 6

KS.MARCIN JAKUBIAK -Dyrektor 
KS.MIROSŁAW żUR -ZASTĘPCA DYREKTORA 
KS. ZYGMUNT JAGIEŁŁO - SEKRETARZ

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17
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