
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA MISERICORDIA UL. HUGO KOŁŁĄTAJA 11 27 15-774 BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PODLASKIE KRS 0000669777

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Fundacja prowadzi działalność nieprzerwalnie od 22.03.2017r

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 31.12.2019

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

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację Misericordia. Sprawozdanie zostało
sporządzone zakładajac kontynuację działalnosci. 

 

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

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane wspólne Fundacji Misericordia i podległej jednostki Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej
im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnoscia Intelektualna w BIałymstoku.
(Fundacja dla Szkoły jest organem prowadzacym). Obydwie jednostki prowadzą wyodrębniona ksiegi. Na potrzeby sprawozdań Szkoła
przekazuje dane do organu prowadzacego (Fundacji) które sa sumowane i wykazywane łacznie z obydwu jednostek. 

Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.
Ustala się wynik i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Polityka rachunkowości prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r wg zasad:

-rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia.

-w skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres 01.01 – 31.12.

-księgi prowadzi jednostka zewnętrzna

-rachunek wyników sporządza się według załącznika 6 Ustawy o rachunkowości

-metody wyceny aktywów i pasywów:

a) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia

b) środki trwałe wycenia wg ceny nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznym stawek amortyzacyjnych załącznik do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, amortyzację liniową do wszystkich środków trwałych. Amortyzacja prowadzona jest w oparciu o zasadę, że
wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10000 zł będą amortyzowane jednorazowo w koszty w miesiącu
przekazania do używania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10000 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek
wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

c) środki trwałe w budowie wycenia się wg wysokości ogółu poniesionych nakładów

d) inwestycje wycenia się wg ceny nabycia lub wartości godziwej

e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, waluty obce po kursie dnia lub średnim kursie NBP

f) materiały i towary otrzymane w drodze darowizn i zbiórki publicznej wycenia się w cenie sprzedaży wg wartości rynkowej lub szacunkowej

g) rozrachunki i roszczenia wycenia się według wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności

        Druk: NIW-CRSO



h) fundusz statutowy i inne pasywa wycenia się według wartości nominalnej i rozliczenie wyniku finansowego wycenia się wg wysokości
wynikającej z rachunku wyników

j) rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-09-25

Łukasz Ambrożej Elżbieta Maria Ambrożej, Daniel Ambrożej, Ewa Baniel, Marcin
Baniel

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
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