
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "DOM SENIORA IM. SUE RYDER" W PIERZCHNICY SZKOLNA 36 26-015 PIERZCHNICA PIERZCHNICA
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Fundacja Dom Seniora została powołana na czas nieokreślony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie sporządzono za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że
działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

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

Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku, których wartość początkowa (cena nabycia lub koszt
wytworzenia) jest wyższa niż 1.000,00 zł., z tym, że:

Składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł są amortyzowane:

- od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania,

- metodą liniową,

- przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;

Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł są amortyzowane:

- w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, 

- metodą odpisu jednorazowego (100%-owy odpis amortyzacyjny).

Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ich ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji), o ile
spowoduje to podwyższenie ich wartości użytkowej, a koszty tych ulepszeń przekroczą 10.000,00 zł.

Inwestycje krótkoterminowe jednostka wycenia według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Zobowiązania (w tym zobowiązania finansowe) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Jednostka nie stosuje rozporządzenia o instrumentach finansowych na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Jednostka nie ustala odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.

Jednostka w roku 2019 utworzyła bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym
świadczeń emerytalnych -  w roku 2021 dokonano aktualizacji tych rezerw.

Jednostka ujmuje przychody i koszty zadań zleconych w nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Sprawozdanie finansowe sporządzono wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, w związku z powyższym sprawozdanie to nie obejmuje
ani zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym ani rachunku przepływów pieniężnych.

Fundacja nie podlegała w roku 2021 obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego, zarówno z art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości
(rozdział 7 ustawy) jak i z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.11.2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych
organizacji pożytku publicznego.
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art. 51 ustawy o rachunkowości i obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i
wchodzących w jej skład samobilansujących jednostek organizacyjnych - Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy oraz Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Sue Ryder w Pierzchnicy.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-05-13

Sylwia Majchrzak Marek Zatorski

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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