
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA IM.KSIĘDZA PRAŁATA FRANCISZKA KAROLA RACZYŃSKIEGO, ul. ŻBIKOWSKA 56, 05-800 PRUSZKÓW,
MAZOWIECKIE. 

Fundacja została zarejestrowana 09.03.1992 r. pod numerem 2275 w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. W 2001 roku przeniesiono wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie jest zarejestrowana pod numerem 0000025168

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania umowy Fundacji jest nieograniczony.

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

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania 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 wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej i
sporządza informację dodatkową wyłącznie w odniesieniu do zagadnień występujących w jednostce w roku obrotowym.  2.Głównym celem
działalności Fundacji jest rewaloryzacja, modernizacja i unowocześnienie zespołu zabytków w Pruszkowie-Żbikowie, a ponadto działanie na
rzecz osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie im pomocy w różnych formach.  3.Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki
finansowe, w tym dywidendy z tytułu udziałów w spółkach kapitałowych oraz dotacje i darowizny.  4.Do kosztów działalności Fundacji zalicza
się koszty związane z realizacją zadań statutowych i koszty administracyjne – koszty usług obcych oraz pozostałe koszty. Koszty działalności
Fundacji są kwalifikowane – w uzależnieniu od celu ich ponoszenia – jako koszty statutowe lub koszty administracyjne. 5.Różnica dodatnia
pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Fundusz Statutowy
Fundacji. Natomiast nadwyżka kosztów nad przychodami zmniejsza po zatwierdzeniu sprawozdania Fundusz Statutowy Fundacji.  

Fundacja sporządza Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.Jest on bezpośrednio związany z Bilansem,w którym wynik
finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca kapitał własny Fundacji. Na wynik finansowy netto składają się: 1)
wynik na działalności operacyjnej 2) wynik na operacjach finansowych 3) wynik na operacjach nadzwyczajnych 4) obowiązkowe obciążenie
wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są w formie komputerowej przy pomocy programu SAGE SYMFONIA 50cloud „Finanse i
Księgowość” w roku sprawozdawczym w wersji 2020 przez Kancelarię Podatkową i Księgową „GEMER” Adam Jasny Ewa Tyniecka
Sp.J.w Warszawie,ul. J. Słowackiego 32/36 m. 23 uprawnioną do świadczenia tego rodzaju usług.Program ten służy do ewidencji i
przetwarzania wszystkich operacji gospodarczych w  pełnej formie analityczno- syntetycznej.

Data sporządzenia: 2020-07-31

Data zatwierdzenia: 2020-09-05

        Druk: NIW-CRSO
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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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