
Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa Wartość

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2020-03-27

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa Wartość

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy Fundacja MISERICORDIA w Kwidzynie

Siedziba

Województwo pomorskie

Powiat kwidzyński

Gmina Kwidzyn

Miejscowość Kwidzyn

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo pomorskie

Powiat kwidzyński

Gmina Kwidzyn

Nazwa ulicy Malborska

Numer budynku 18

Nazwa miejscowości Kwidzyn

Kod pocztowy 82-500

Nazwa urzędu pocztowego Kwidzyn

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod P K D 9499Z

Identyfikator podatkowy NIP 5811505469

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru
Sądowego. 0000066321

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data Od 2019-01-01

Data Do 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie
zawiera danych łącznych

NIE

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności

NIE

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W ciągu roku obrotowego środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne oraz pozostałe wyposażenie wycenia
się według ceny nabycia i wprowadza do ewidencji księgowej,
natomiast na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia po



metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne. W Fundacji
odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą
systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości
początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie
dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje w miesiącu,
w którym przyjęto środek trwały lub wartości niematerialne i
prawne do użytkowania, a zakończenie - nie póżniej niż z
chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością
początkową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o
niskiej jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej
kwoty 10.000,- zł są amortyzowane w 100 % w miesiącu
oddania do użytkowania. Podstawą ustalenia amortyzacji
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o
wartości początkowej powyżej 10.000,- zł jest wykaz stawek
amortyzacyjnych, stanowiący załacznik do u.p.d.o.p. Aktywa
obrotowe takie jak należności, ewidencjonuje się i wykazuje w
bilansie według wartości nominalnych. Pasywa takie jak
zobowiązania ewidencjonuje sie i wylkazuje w bilansie według
ceny nabycia lub ceny zakupu. Fundusz własny Fundacja
ewidencjonuje i wykazuje w bilansie w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Podstawowa działalność Fundacji to działalność statutowa
nieodpłatna. Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej. Dochodami są wpływy na realizację zadań
statutowych i pozostałych. Rodzaje kosztów, które występują w
Fundacji, dzielą się na koszty związane z realizacją zadań
statutowych oraz koszty administracyjne. Do kosztów
statutowych zalicza sie koszty ściśle związane z realizacją
konkretnych zadań statutowych. Koszty administracyjne to
koszty pośrednio związane z realizowanymi zadaniami
statutowymi oraz koszty występujące w Fundacji niezależnie od
prowadzonych zadań statutowych. Ewidencja dochodów i
kosztów prowadzona jest według rodzajów z podziałem
analitycznym umożliwiającym wyodrębnienie miejsc
powstawania dochodu czy też kosztu. Rachunek wyników
informuje o wynikach działalności Fundacji. Sporządzany jest
w wersji porównawczej. Jest zestawieniem dochodów i
kosztów Fundacji za rok obrotowy.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia
ksiąg rachunkowych, tj. na dzień kończący rok obrotowy.
Sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie danych
z ewidencji księgowej Fundacji. Sprawozdanie finansowe ma
za zadanie rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wynik finansowy Fundacji. Na roczne
sprawozdanie finansowe składa się bilans, rachunek zysków i
strat oraz informacja dodatkowa.

Bilans

Nazwa Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok
obrotowy Dane porównawcze

Aktywa razem 2 889 406.69 2 856 155.24

Aktywa trwałe 2 753 288.43 2 790 558.42

Rzeczowe aktywa trwałe 2 753 288.43 2 790 558.42

Środki trwałe 2 753 288.43 2 790 558.42

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 320 811.96 259 659.96

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 415 023.51 2 508 685.50

środki transportu 17 452.96 22 212.96

Aktywa obrotowe 136 118.26 65 596.82

Należności krótkoterminowe 1 822.75 2 097.90

Należności od jednostek powiązanych 0.00 2 097.90

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0.00 2 097.90

– do 12 miesięcy 0.00 2 097.90

Należności od pozostałych jednostek 1 822.75 0.00

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 822.75 0.00

– do 12 miesięcy 1 822.75 0.00

Inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 134 295.51 63 498.92

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 134 295.51 63 498.92



Pasywa razem 2 889 406.69 2 856 155.24

Kapitał (fundusz) własny 2 887 158.46 2 852 843.99

Kapitał (fundusz) podstawowy 2 913 384.47 2 958 916.15

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 26 226.01 - 106 072.16

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 248.23 3 311.25

Zobowiązania krótkoterminowe 2 112.80 3 311.25

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0.00 2 800.04

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0.00 2 800.04

– do 12 miesięcy 0.00 2 800.04

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 112.80 0.00

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 281.00 0.00

– do 12 miesięcy 281.00 0.00

inne 1 831.80 0.00

Fundusze specjalne 135.43 511.21

Rachunek zysków i strat

Nazwa Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok
obrotowy Dane porównawcze

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Koszty działalności operacyjnej 1 100 860.99 931 742.95

Amortyzacja 4 760.00 1 587.04

Zużycie materiałów i energii 97 818.54 92 813.16

Usługi obce 74 706.59 64 780.94

Podatki i opłaty, w tym: 9 305.00 9 455.00

– podatek akcyzowy 0.00 0.00

Wynagrodzenia 699 381.10 563 444.33

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 136 876.24 119 097.86

Pozostałe koszty rodzajowe 78 013.52 80 564.62

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) - 1 100 860.99 - 931 742.95

Pozostałe przychody operacyjne 1 283 594.18 976 369.44

Dotacje 1 041 032.90 899 683.00

Inne przychody operacyjne 242 561.28 76 686.44

Pozostałe koszty operacyjne 209 159.03 150 843.08

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) - 26 425.84 - 106 216.59

Przychody finansowe 199.83 144.43

Odsetki, w tym: 36.83 23.43

Inne 163.00 121.00

Zysk (strata) brutto (F+G–H) - 26 226.01 - 106 072.16

Zysk (strata) netto (I–J–K) - 26 226.01 - 106 072.16

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok
obrotowy Dane porównawcze

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 958 916.15 3 038 686.17

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 958 916.15 3 038 686.17

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 958 916.15 3 038 686.17

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 60 540.48 23 800.00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 106 072.16 103 570.02

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 106 072.16 103 570.02



Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 106 072.16 103 570.02

Wynik netto 26 226.01 106 072.16

strata netto 26 226.01 106 072.16

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 913 384.47 2 958 916.15

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty) 2 887 158.46 2 852 943.99

Rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok obrotowy Dane porównawcze

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa
Wartość

łączna (Rok
bieżący)

Z zysków
kapitałowych
(Rok bieżący)

Z innych
źródeł

przychodów
(Rok bieżący)

Wartość
łączna (Rok
poprzedni)

Z zysków
kapitałowych

(Rok
poprzedni)

Z innych
źródeł

przychodów
(Rok

poprzedni)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis 1. Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 2. Fundacja nie
udziela kredytów członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju. 3. Na majątek Fundacji składa się: I. Aktywa
trwałe 2.753.288,43 zł, w tym: środki trwałe: 2.753.288,43 zł, w tym:
grunty 320.811,96 zł, budynek 2.415.023,51 zł oraz samochód
RENAULT TRAFIC 17.452,96 zł. II. Aktywa obrotowe: 136.811,26 zł,
w tym: Środki pieniężne na rachunkach bankowych 134.295,51 zł,
należności 1.822,75 zł. III. Fundusz statutowy Fundacji na dzień
bilansowy 2.913.384,47 zł, strata z lat ubiegłych 106.073,16 zł,
strata roku bieżącego 26.226,01 zł. IV. Na dzień 31.12.2019 r.
Fundacja posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie
2.112,80 zł, w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 281,- zł
oraz pozostałe 1.800,- zł to wpłaty rodziców uczestników WTZ za
dowóz uczestników do WTZ i kapitalizacja odsetek od sum na
rachunkach bankowych WTZ na 31.12.2019 r. do rozliczenia w
2020 r. - kwota 26,89 zł. oraz 4,91 zł to niewykorzystana kwota
dotacji. Stan ZFŚS 135,43 zł. 4. Informacja o strukturze
zrealizowanych przychodów: Ogółem 1.283.794,01 zł. w tym: -
Dotacje: PFRON 922.512,-, Samorząd Powiatowy w Kwidzynie
118.520,90 zł, na bieżącą działalność WTZ, darowizny od osób
prawnych 64.828,68 zł, odszkodowanie od Zarządu Dróg Woj. w
Gdańsku 128.238,60 zł, darowizny od osób fizycznych 2.100,- zł,
pozostałe 47.394,- zł. Przychody finansowe: 199,83 zł. 5.
Informacja o strukturze kosztów: Ogółem: 1.310.020,02 zł. w tym:
koszty z dotacji PFRON 922.512,- zł, koszty z dotacji Samorządu
116.347,68 zł. Koszty działań statutowych 172.738,35 zł. Zgodnie z
art.16 ust.1 pkt 58 oraz z art. 17 ust.1 pkt 47 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 16 II.1992 r. (DZ. U. z 2016
poz.1888) dochody w kwocie 1.074.634,98 zł są wolne od
podatku, przeznaczone na cele statutowe.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.
Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący  26 226.01

Rok poprzedni  106 072.16

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 1 074 634.98 825 670.79

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte
w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00



E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 1 100 860.99 931 742.95

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący  0.00

Rok poprzedni

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący  0.00

Rok poprzedni


