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Fundacja Pro Caritate Sprawozdanie finansowe

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania:

Data sporządzenia sprawozdania:

Rodzaj sprawozdania:

- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania:

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia

Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa firmy:

Siedziba:

Adres:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 5272088514
Numer KRS: 0000187267

18.03.2020

Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY
REASEKURACJI

01.01.2019...31.12.2019

Fundacja Pro Caritate

województwo mazowieckie, powiat Warszawa, gmina Warszawa, miejscowość Warszawa

9499Z, 2211Z, 4778Z, 4799Z,

ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

01.01.2019...31.12.2019

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
1.1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe Fundacji Pro Caritate prowadzone są w siedzibie jednostki w Warszawie
przy ul. Okopowej 55, kod pocztowy 01-043.
1.2. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy w którego skład wchodzą jednomiesięczne miesięczne okresy sprawozdawcze,
rozpoczynający się 1 stycznia, kończący się 31 grudnia. Okresy sprawozdawcze Fundacji : rok obrotowy (kalendarzowy, miesiąc
kalendarzowy. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
1.3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Program
komputerowy stosowany

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:
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w jednostce zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i
księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:
• zasadę podwójnego księgowania,
• systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
• odnośnie zapisów w dzienniku: zasadę chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i
umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
• księgowania na kontach są prowadzone w oparciu o zwyczajowo przyjęte zasady rachunkowości.
Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach
danych, zasady przechowywania i archiwizowania zawarto w dokumentacji użytkownika systemu informatycznego, która również określa
wersję oprogramowania.
Księgi rachunkowe jednostki obejmują:
• dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji
gospodarczych,
• konta ksiąg pomocniczych.
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:
• środków trwałych,
• wartości niematerialnych i prawnych- jw.
• zapasów,
• kadr i płac,
• pozostałe konta analityczne prowadzone są w modułach księgi głównej.
1.4. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
Metody inwentaryzowania składników majątkowych
W jednostce mogą wystąpić następujące metody przeprowadzania inwentaryzacji:
1) spis z natury,
2) potwierdzenie sald,
3) weryfikacja danych księgowych.

1. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia i zapisania ilości rzeczowych składników majątku
oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości. Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą są:
• gotówka w kasie,
• środki trwałe w eksploatacji,
• środki trwałe dzierżawione, obce oraz postawione w stan likwidacji, a fizycznie niezlikwidowane,
• maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,
• inne rzeczowe składniki majątku.
O wynikach spisu z natury składników aktywów będących własnością obcych jednostek powiadamia się te jednostki.

2. Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnych informacji o stanie środków,
kredytów i rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych. W ten sposób mogą być inwentaryzowane stany następujących
aktywów i pasywów:
• aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki (w tym środków
pieniężnych),
• kredytów bankowych,
• salda należności,
• salda zobowiązań,
• salda udzielonych i otrzymanych pożyczek,
• powierzone innym jednostkom własne składniki majątku, za wyjątkiem znajdujących się w posiadaniu jednostek świadczących
usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.
Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda:
• rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych,
• rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym,
• należności i zobowiązania wobec pracowników,
• rozrachunki z tytułów publicznoprawnych.

3. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i
pasywów niepodlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów z
właściwymi dokumentami i realiami istniejącymi na określony dzień. Tym rodzajem inwentaryzacji obejmuje się w jednostce:
• środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
• grunty,
• inne nieruchomości,
• wartości niematerialne i prawne,
• środki trwałe w budowie oraz inwestycje w obcych środkach trwałych,
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• środki trwałe wydzierżawione,
• aktywa finansowe (udziały lub akcje, inne aktywa finansowe),
• należności sporne i wątpliwe,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów,
• fundusze,
• rozrachunki publicznoprawne,
• zobowiązania wobec pracowników,
• fundusze specjalne,
• roszczenia z tytułu niedoborów i szkód,
• dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, a wynikające z ewidencji na kontach pozabilansowych,
• inne składniki aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie
było możliwe.

Terminy inwentaryzowania składników majątkowych
1. Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych:
a) co 4 lata (w związku z tym, że składniki majątkowe znajdują się na terenie strzeżonym):
• środki trwałe,
• wyposażenie,
• maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych i środków trwałych w budowie,
b) co rok:
• zapasy towarów objętych ewidencją wartościową i ilościową,
• pozostałe składniki aktywów i pasywów.
2. Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1, następujące terminy inwentaryzacji:
a) na dzień bilansowy każdego roku sprawozdawczego inwentaryzuje się:
• aktywa pieniężne,
• kredyty bankowe,
• towary, które na dzień ich zakupu podlegają jednorazowemu odpisowi
w koszty,
• składniki aktywów i pasywów, których stan ustala się w drodze weryfikacji,
b) w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego:
• środki trwałe,
• środki trwałe w budowie,
• towary,
• salda należności,
• salda zobowiązań,
• powierzone innym jednostkom własne składniki majątku, za wyjątkiem znajdujących się w posiadaniu jednostek świadczących
usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania,
• aktywa objęte wyłącznie ewidencją ilościową,
• aktywa będące własnością innych jednostek.
Inwentaryzację przeprowadza się również w przypadkach:
• zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,
• na dni, w których wystąpiły wypadki losowe lub inne przyczyny, w wyniku których nastąpiło naruszenie stanu składników
majątku.
Szczegółowe terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
oraz skład zespołów spisowych ustala się w odrębnym zarządzeniu zarządu jednostki.

Rozliczenie inwentaryzacji
Wartość każdego składnika aktywów i pasywów zliczona i wyceniona w procesie inwentaryzacji jest porównywana z danymi wynikającymi z
ksiąg rachunkowych. Różnice powstałe w wyniku porównania tych danych są wyjaśniane i rozliczane oraz ujmowane
w księgach roku obrotowego, którego inwentaryzacja dotyczy.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

2. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO
2.1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Za środki trwałe uznaje się:
• grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów),
• budynki,
• obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
• maszyny, urządzenia,
• środki transportu,
• inne przedmioty
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kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na
własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Środki trwałe  o wartości powyżej 10 000 zł. ewidencjonuje się na koncie 010 Środki trwałe.
 Narzędzia, urządzenia i wyposażenie o okresie używania powyżej 1 roku  i wartości nie przekraczającej  10.000 zł stanowią niskocenne
środki trwałe i  ewidencjonowane są na koncie 010 z rozszerzeniem analitycznym „ Niskocenne środki trwałe”.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej  do 4 000 zł zalicza się do kosztów
materiałów.
Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
• prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków
towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych,
• koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
• wartość firmy,
• know-how
o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Za prace rozwojowe zakończone wynikiem pozytywnym uważa się prace prowadzone na własne potrzeby jednostki, o ile spełniają warunki
określone w Art. 33, ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej to:
• w przypadku nabycia w drodze kupna – kwota należna sprzedającemu, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone
do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku,
ubezpieczenia w drodze, montażu, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki, prowizje, różnice kursowe, cło, akcyzę itp.);
• w przypadku wytworzenia we własnym zakresie jest to koszt wytworzenia, za który uważa się wartość zużytych składników
rzeczowych i usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Do kosz¬tu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów
sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz kosztów nadmiernych braków, nadmiernego zużycia robocizny i innych
zasobów w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania do używania;
• w razie nabycia w drodze spadku lub darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub
wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa
darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w
danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.
W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z
uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania.
Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest „Księga inwentarzowa środków trwałych” z podziałem na grupy środków
trwałych.
„Księga inwentarzowa środków trwałych” obejmuje m.in. następujące pozycje:
- numer inwentarzowy odrębny dla każdego obiektu,
- datę przyjęcia na stan, numer dowodu, rodzaj dowodu,
- rok budowy (nabycia),
- nazwę środka trwałego,
- symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego,
- wartość początkową,
- zmiany wartości następujące w okresie użytkowania,
- roczną stopę amortyzacji,
- roczną i miesięczną kwotę amortyzacji,
- umorzenie dotychczasowe,
- wartość netto,
- datę wycofania z użytkowania i numer dowodu,
- inne dane (projekt itp.).
Podstawowym narzędziem ewidencyjnym wartości niematerialnych i prawnych jest „Księga wartości niematerialnych i prawnych”.
„Księga wartości niematerialnych i prawnych” obejmuje następujące pozycje:
- numer inwentarzowy,
- nazwę,
- datę zakupu lub wytworzenia,
- datę księgowania i numer dowodu nabycia,
- datę oddania do użytku,
- wartość początkową,
- roczną stopę amortyzacji,
- wartość amortyzacji rocznej, miesięcznej i od początku użytkowania,
- wartość netto,
- datę pełnego umorzenia,
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- datę i numer dowodu wycofania z ewidencji,
- inne dane (projekt itp.).

Umorzenie
Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają
amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia mie-siąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w
któ¬rym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lubmw którym postawiono je w stan likwidacji,
zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca
następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i war-tości niematerialnych i prawnych stanowi
aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszcze-
gólnych środków trwałych.
Umorzenie środków trwałych ujmujemy na kontach kosztowych raz w roku.
Plan amortyzacji zawiera m.in.:
• numer inwentarzowy,
• symbol klasyfikacji rodzajowej,
• nazwę obiektu,
• datę przyjęcia do użytkowania,
• wartość początkową,
• metodę amortyzacji,
• stopę rocznej amortyzacji,
• roczną i miesięczną kwotę odpisów.
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości
początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do
upływu czasu w równych ratach.
W przypadku środków trwałych, na których wartość ma wpływ szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane
stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych.
Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana. Ustalone
drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.
W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę
gospodarczej przydatności środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) dokonuje się, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
odpowiednich, nieplanowych odpisów amortyzacyjnych, które aktualizują wartość tychże składników majątku jednostki.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota,
od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty.
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach
podatkowych.

Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi w punkcie poprzedzającym.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś
zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.
Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:
 według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia:
 według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się:
 według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się:
 według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Zapasy towarów wycenia się według cen nabycia. W odniesieniu do zapasów towarów jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-
wartościową. Przyjęcie towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen nabycia  lub otrzymania od darczyńcy. Rozchód
towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze
wyszło”.
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Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według:
 niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej.
Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w wartości godziwej.
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, wraz z odsetkami,  z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu
odpisów aktualizujących ich wartość.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych
od kontrahentów not odsetkowych.
Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za
okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne.
Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki
pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.
Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności) oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego:
1) operacje sprzedaży i kupna walut wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku (kursie faktycznym), z którego usług
korzysta jednostka. Odstępuje się od wyceny walut zgromadzonych na rachunkach bankowych, przeznaczonych do przekazania na rachunek
bankowy beneficjenta w walucie obcej. Wyceny tych walut dokonuje się wg rzeczywistych kursów wpływu tych walut na rachunek
bankowy.
2) operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po średnim kursie NBP na dzień poprzedzający operację,
3) pozostałe operacje wycenia się po obowiązującym na dzień poprzedzający dokonania operacji średnim kursie ustalonym dla
danej waluty przez Prezesa NBP, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
4) w przypadku projektów realizowanych ze środków publicznych rozliczanych w walucie obcej zastosowanie będzie miał kurs
określony w umowie, a jeżeli w umowie nie jest określony kurs, to stosuje się zasady jak w punktach powyżej.

Zasady wyceny zobowiązań warunkowych
Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi jednostka nie ma pełnej kontroli).
Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie jednostki, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie
można wycenić wystarczająco wia-rygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wypływ
środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W zawiązku z tym zo-bowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest
opisywane w dodat¬kowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.
Przykładem zobowiązań warunkowych mogą być zobowiązania wynikające z udzielonych przez jednostkę gwarancji lub poręczeń
majątkowych.
Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub
w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych),
których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza zadania, które będą realizowane w
przyszłych okresach.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe
W ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi:
• koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry,
• koszty ubezpieczeń majątkowych,
• koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
• podatek od nieruchomości,
• naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek,
• naliczone z góry inne koszty finansowe,
• inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty na targi itp.).
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są na zasadzie jednorazowego odpisu w miesiącu
zawarcia umowy (powstania kosztu) w kwocie przypadającej na dany rok sprawozdawczy. Rozliczeń dokonuje się uwzględniając pełne
miesiące, bez rozbicia na poszczególne dni.
Bierne rozliczenia międzyokresowe
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II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wybór systemu rachunku zysków i strat
Fundacja Pro Caritate sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym  (załącznik nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości).
Wynik finansowy netto składa się z:
●  wyniku z działalności operacyjnej na który składają się:
-  przychody ze sprzedaży towarów i materiałów,
-  ponoszone koszty z działalności operacyjnej,
• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
• wyniku z operacji finansowych,

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta „490 – Rozliczenie kosztów” oraz w układzie zespołu
„5” z podziałem na działalność statutową i gospodarczą oraz kosztów realizowanych projektów . Podział na konta zespołu 5 może ulegać
zmianie w danym roku obrotowym i powinien być dostosowany do potrzeb w danym roku.
Różnice kursowe dotyczące poniesionych w realizowanych projektach i zadaniach kosztów są odnoszone na przychody lub koszty
realizowanych zadań.

2.3. Zasada istotności

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty
istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 5% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości
bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w przypadku wielkości wynikowych.
Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w porozumieniu z kierownikiem jednostki przy
sporządzaniu sprawozdania za dany rok obrotowy.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
1) z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować,
2) z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można oszacować, mimo że
data ich powstania nie jest jeszcze znana i do których można zaliczyć m.in.:
• koszty wynagrodzeń i narzutów związanych z wynikami okresu, a wypłacanych
w następnych okresach sprawozdawczych,
• koszty badania sprawozdania finansowego i inne koszty dotyczące okresu sprawozdawczego,
• pozostałe uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.

Rezerwy
Fundacja Pro Caritate nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne, odroczony podatek dochodowy.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta „490 – Rozliczenie kosztów” oraz w układzie zespołu
„5” z podziałem na działalność statutową i gospodarczą oraz kosztów realizowanych projektów . Podział na konta zespołu 5 może ulegać
zmianie w danym roku obrotowym i powinien być dostosowany do potrzeb w danym roku.
Różnice kursowe dotyczące poniesionych w realizowanych projektach i zadaniach kosztów są odnoszone na przychody lub koszty
realizowanych zadań.
y.

II.8.4. Pozostałe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;
Fundacja Pro Caritate z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, kod pocztowy 01-043, została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego dnia 14.01.2004 r. pod numerem 0000187267. Numer statystyczny regon: 012728940. Numer NIP 527-20-88-514
Skład Zarządu Fundacji Pro Caritate:
- Prezes - Michał Pyta (od dnia 29.07.2019 r.)
- Członkowie Zarządu;
                Marcin Iżycki
                Krzysztof Siudziński
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                Ludwik Kotecki

Celem Fundacji Pro Caritate jest wspieranie działalności charytatywnej Kościoła Katolickiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
Caritas. Organizowanie finansowej i rzeczowej pomocy krajowej i zagranicznej dla osób potrzebujących niezależnie od ich wyznania ,
narodowości i przekonań a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ubogich, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów,
bezrobotnych, ofiar przemocy, uzależnionych, więźniów, bezdomnych, uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
Współpraca z organami rządowymi , samorządowymi i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania analogiczne lub podobne
do celów Fundacji.
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01. 01.2019   roku do 31.12.2019  roku . zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Fundacja Pro Caritate nie zamierza, ani nie musi
zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności.
) wskazanie, 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 w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy
założeniu, że Caritas Polska nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu, gdyż nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
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III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla
jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer Opis Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018

Aktywa 3 957 108,07 5 233 072,55

A +Aktywa trwałe 96 946,48 105 355,63

A.I  +Wartości niematerialne i prawne 1 661,55 2 459,19

A.I.1   +Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

A.I.2   +Wartość firmy 0,00 0,00

A.I.3   +Inne wartości niematerialne i prawne 1 661,55 2 459,19

A.I.4   +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

A.II  +Rzeczowe aktywa trwałe 95 284,93 102 896,44

A.II.1   +Środki trwałe 95 284,93 102 896,44

A.II.1.A    +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

A.II.1.B    +budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

A.II.1.C    +urządzenia techniczne i maszyny 86 743,28 91 854,79

A.II.1.D    +środki transportu 0,00 0,00

A.II.1.E    +inne środki trwałe 8 541,65 11 041,65

A.II.2   +Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

A.II.3   +Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

A.III  +Należności długoterminowe 0,00 0,00

A.III.1   +Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

A.III.2   +Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

A.III.3   +Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

A.IV  +Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

A.IV.1   +Nieruchomości 0,00 0,00

A.IV.2   +Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

A.IV.3   +Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

A.IV.3.A    +w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

A.IV.3.A.1     +- udziały lub akcje 0,00 0,00

A.IV.3.A.2     +- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

A.IV.3.A.3     +- udzielone pożyczki 0,00 0,00

A.IV.3.A.4     +- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

A.IV.3.B    +w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

A.IV.3.B.1     +- udziały lub akcje 0,00 0,00

A.IV.3.B.2     +- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

A.IV.3.B.3     +- udzielone pożyczki 0,00 0,00

A.IV.3.B.4     +- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

A.IV.3.C    +w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

A.IV.3.C.1     +- udziały lub akcje 0,00 0,00

A.IV.3.C.2     +- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

A.IV.3.C.3     +- udzielone pożyczki 0,00 0,00

A.IV.3.C.4     +- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

A.IV.4   +Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

A.V  +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

A.V.1   +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

A.V.2   +Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B +Aktywa obrotowe 3 860 161,59 5 127 716,92

B.I  +Zapasy 157 048,85 159 596,47

B.I.1   +Materiały 0,00 0,00

B.I.2   +Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

B.I.3   +Produkty gotowe 0,00 0,00

B.I.4   +Towary 157 048,85 159 596,47

B.I.5   +Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00
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Numer Opis Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018

B.II  +Należności krótkoterminowe 2 482 167,29 3 582 857,48

B.II.1   +Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

B.II.1.A    +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

B.II.1.A.1     +- do 12 miesięcy 0,00 0,00

B.II.1.A.2     +- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B.II.1.B    +inne 0,00 0,00

B.II.2
  +Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale

0,00 0,00

B.II.2.A    +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

B.II.2.A.1     +- do 12 miesięcy 0,00 0,00

B.II.2.A.2     +- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B.II.2.B    +inne 0,00 0,00

B.II.3   +Należności od pozostałych jednostek 2 482 167,29 3 582 857,48

B.II.3.A    +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 470 150,69 3 581 619,30

B.II.3.A.1     +- do 12 miesięcy 2 470 150,69 3 581 619,30

B.II.3.A.2     +- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B.II.3.B
   +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

11 889,00 1 238,18

B.II.3.C    +inne 127,60 0,00

B.II.3.D    +dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

B.III  +Inwestycje krótkoterminowe 1 214 611,88 1 373 921,36

B.III.1   +Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 214 611,88 1 373 921,36

B.III.1.A    +w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

B.III.1.A.1     +- udziały lub akcje 0,00 0,00

B.III.1.A.2     +- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

B.III.1.A.3     +- udzielone pożyczki 0,00 0,00

B.III.1.A.4     +- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

B.III.1.B    +w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

B.III.1.B.1     +- udziały lub akcje 0,00 0,00

B.III.1.B.2     +- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

B.III.1.B.3     +- udzielone pożyczki 0,00 0,00

B.III.1.B.4     +- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

B.III.1.C    +środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 214 611,88 1 373 921,36

B.III.1.C.1     +- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 214 611,88 1 373 921,36

B.III.1.C.2     +- inne środki pieniężne 0,00 0,00

B.III.1.C.3     +- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

B.III.2   +Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

B.IV  +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 333,57 11 341,61

C +Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D +Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

Pasywa 3 957 108,07 5 233 072,55

A +Kapitał (fundusz) własny 2 299 825,10 2 418 237,16

A.I  +Kapitał (fundusz) podstawowy 2 418 237,16 1 652 052,68

A.II  +Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00

A.II.1
  +- nadywżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną
udziałów (akcji)

0,00 0,00

A.III  +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00

A.III.1   +- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

A.IV  +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

A.IV.1   +- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00

A.IV.2   +- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

A.V  +Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

A.VI  +Zysk (strata) netto -118 412,06 766 184,48

A.VII  +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 657 282,97 2 814 835,39
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Numer Opis Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018

B.I  +Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

B.I.1   +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

B.I.2   +Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

B.I.2.A    +- długoterminowa 0,00 0,00

B.I.2.B    +- krótkoterminowa 0,00 0,00

B.I.3   +Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

B.I.3.A    +- długoterminowe 0,00 0,00

B.I.3.B    +- krótkoterminowe 0,00 0,00

B.II  +Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

B.II.1   +Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

B.II.2
  +Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale

0,00 0,00

B.II.3   +Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

B.II.3.A    +kredyty i pożyczki 0,00 0,00

B.II.3.B    +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

B.II.3.C    +inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

B.II.3.D    +zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

B.II.3.E    +inne 0,00 0,00

B.III  +Zobowiązania krótkoterminowe 1 657 282,97 2 814 835,39

B.III.1   +Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

B.III.1.A    +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

B.III.1.A.1     +- do 12 miesięcy 0,00 0,00

B.III.1.A.2     +- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B.III.1.B    +inne 0,00 0,00

B.III.2
  +Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

B.III.2.A    +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

B.III.2.A.1     +- do 12 miesięcy 0,00 0,00

B.III.2.A.2     +- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B.III.2.B    +inne 0,00 0,00

B.III.3   +Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 657 282,97 2 814 835,39

B.III.3.A    +kredyty i pożyczki 0,00 0,00

B.III.3.B    +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

B.III.3.C    +inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

B.III.3.D    +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 611 831,39 2 660 761,46

B.III.3.D.1     +- do 12 miesięcy 1 611 831,39 2 660 761,46

B.III.3.D.2     +- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B.III.3.E    +zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

B.III.3.F    +zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

B.III.3.G
   +z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

44 421,74 144 322,19

B.III.3.H    +z tytułu wynagrodzeń 1 029,84 9 696,74

B.III.3.I    +inne 0,00 55,00

B.III.4   +Fundusze specjalne 0,00 0,00

B.IV  +Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B.IV.1   +Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

B.IV.2   +Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B.IV.2.A    +- długoterminowe 0,00 0,00

B.IV.2.B    +- krótkoterminowe 0,00 0,00
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Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer Opis
Za okres

01.01.2019...31.12.2019
Za okres

01.01.2018...31.12.2018

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,w tym: 5 794 878,64 6 519 246,69

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00

A.I +Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

A.II
+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmnniejszenie - wartość
ujemna)

0,00 0,00

A.III +Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

A.IV +Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 794 878,64 6 519 246,69

B Koszty działalności operacyjnej 5 964 964,87 6 463 550,20

B.I +Amortyzacja 18 978,26 19 594,05

B.II +Zużycie materiałów i energii 130 286,40 185 512,84

B.III +Usługi obce 316 009,26 378 551,15

B.IV +Podatki i opłaty, w tym: 6 338,16 1 484,81

  - podatek akcyzowy 0,00 0,00

B.V +Wynagrodzenia 1 120 001,91 1 357 331,17

B.VI +Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 237 995,58 288 484,88

  - emerytalne 0,00 0,00

B.VII +Pozostałe koszty rodzajowe 11 019,41 8 793,49

B.VIII +Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 124 335,89 4 223 797,81

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -170 086,23 55 696,49

D Pozostałe przychody operacyjne 102 663,04 819 166,40

D.I +Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

D.II +Dotacje 0,00 216 211,81

D.III +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

D.IV +Inne przychody operacyjne 102 663,04 602 954,59

E Pozostałe koszty operacyjne 62 353,21 114 967,63

E.I +Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

E.II +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych 0,00 0,00

E.III +Inne koszty operacyjne 62 353,21 114 967,63

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -129 776,40 759 895,26

G Przychody finansowe 11 560,13 6 678,71

G.I +Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

G.I.A  +od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

   - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

G.I.B  +od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

   - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

G.II +Odsetki, w tym: 11 558,04 6 678,71

  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00

G.III +Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

G.IV +Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

G.V +Inne 2,09 0,00

H Koszty finansowe 195,79 389,49

H.I +Odsetki, w tym: 195,79 137,29

  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

H.II +Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

  - w jednostach powiązanych 0,00 0,00

H.III +Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

H.IV +Inne 0,00 252,20

I Zysk (strata) brutto (F+G-H) -118 412,06 766 184,48
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Numer Opis
Za okres

01.01.2019...31.12.2019
Za okres

01.01.2018...31.12.2018

J Podatek dochodowy 0,00 0,00

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

L Zysk (strata) netto (I-J-K) -118 412,06 766 184,48
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V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja dodatkowa

informacja_dodatkowa_do_bilansu_2019.doc

Informacja dodatkowa

Załączony plik:

15/16



Fundacja Pro Caritate Sprawozdanie finansowe

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Rok bieżący Rok poprzedni

Z zysków
kapitałowych

Z zysków
kapitałowych

Z innych źródeł
przychodu

Z innych źródeł
przychodu

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kierujący jednostką

................................................
Data i podpis

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

................................................
Data i podpis
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Numer Opis
Wartość łączna Wartość łączna

A. Zysk / strata 0,00 0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania 0,00 0,00

C.
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku
bieżącym

0,00 0,00

D.
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
ujęte w latach ubiegłych

0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów 0,00 0,00

G.
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w
latach ubiegłych

0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00


