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Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który 2019-01-01
sporządzono sprawozdanie
Data końcowa okresu, za który
2019-12-31
sporządzono sprawozdanie
Data sporządzenia sprawozdania 2020-03-23
finansowego
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaMikroWZlotych
Kod Systemowy
SFJMIZ (1)
Wersja Schemy
1-2
Wariant Sprawozdania
1
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa Firmy
KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO
TECHNICZNE
Siedziba
Województwo
Małopolskie
Powiat
m. Kraków
Gmina
m. Kraków
Miejscowość
Kraków
Adres
Adres
Kraj
PL
Województwo
Małopolskie
Powiat
m. Kraków
Gmina
m. Kraków
Nazwa ulicy
MALBORSKA
Numer budynku
10
Numer lokalu
6
Nazwa miejscowości
Kraków
Kod pocztowy
30-563
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Nazwa urzędu pocztowego
Kraków
Identyfikator podatkowy NIP
6762198707
Numer KRS. Pole obowiązkowe
0000053330
dla jednostek wpisanych do
Krajowego Rejestru Sądowego.
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data Od
2019-01-01
Data Do
2019-12-31
Wskazanie zastosowanych zasad Stosowane zasady rachunkowości
rachunkowości przewidzianych
opierają się o założenia zawarte w
dla jednostek mikro z
Ustawie o Rachunkowości.
wyszczególnieniem wybranych
Stosując przepisy ustawy,
uproszczeń
jednostka kieruje się zasadą
istotności.
Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie
Tak
finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości: true sprawozdanie sporządzone przy
założeniu kontynuowania
działalności, false - sprawozdanie
zostało sporzadzone przy
zalożeniu, że działalność nie
będzie kontynuowana
Wskazanie, czy nie istnieją
Nie
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez
nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na
zagrożenie kontynuowania
działalności; false - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania
działalności
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i
Stosowane metody wyceny
pasywów (także amortyzacji),
aktywów i pasów opierają się o
założenia zawarte w Ustawie o
Rachunkowości z dn. 29.09.1994 r.
(Dz.U. Nr 121, poz. 591 z
późniejszymi zmianami)
ustalenia wyniku finansowego
stosowany jest wariant
kalkulacyjny rachunku zysków i
strat.
ustalenia sposobu sporządzenia
Sprawozdanie finansowe
sprawozdania finansowego
sporządzane jest na podstawie
rzetelnie prowadzonych i
zamkniętych ksiąg rachunkowych
za rok obrotowy.
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
opis lub nazwa Kwota na dzień Kwota na dzień Przekształcone
pozycji
kończący
kończący
dane
bieżący rok
poprzedni rok
porównawcze za
obrotowy
obrotowy
poprzedni rok
obrotowy
+ Aktywa razem 6558.43
935.10
+ Pasywa razem 6558.43
935.10
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o
rachunkowości
opis lub nazwa Kwota na dzień Kwota na dzień Przekształcone
pozycji
kończący
kończący
dane
bieżący rok
poprzedni rok
porównawcze za
obrotowy
obrotowy
poprzedni rok
obrotowy
+ Zysk/strata
5623.33
935.10
netto (A-B+C-DE) (dla
jednostek mikro,
o których mowa
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w art. 3 ust. 1a
pkt 1, 3 i 4 oraz
ust. 1b ustawy)
Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do
ustawy o rachunkowości
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis
nd.
Załączony plik
Nazwa pliku wraz z
ktt_zal.docx
rozszerzeniem.
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