
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA MATKA MIŁOSIERDZIA UL. STAWOWA 10 18-400 ŁOMŻA ŁOMŻA PODLASKIE
KRS 0000644075

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2021 do 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. 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

1) Fundacja Matka Miłosierdzia z siedzibą w Łomży przy ul. Stawowej 10 działa na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr 0000644075 z dnia 26.10.2016 r.
2) Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zmianami) i ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz na
podstawie Statutu Fundacji.
3) Fundacja rozpoczęła działalność w 2016 roku. Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
4) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Aktywa i pasywa wycenione są przy zastosowaniu przepisów art. 28-42 ustawy o
rachunkowości:
a. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie,
b. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok i
wartości początkowej przekraczającej 10 tys. zł stosuje się metodę liniową amortyzacji oraz stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
c. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok i
wartości początkowej nie przekraczającej 10 tys. zł stosuje się jednorazowy odpis amortyzacyjny w dniu oddania do użytkowania,
d. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej niższej niż 3,5
tys. zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów.
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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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