
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO- GRÓJECKA 65 A II PIĘTRO 02-094 WARSZAWA
WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 - 31.12.2018

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości.

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

Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a w szczególności osób
z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wspieranie ich rodzin i
otoczenia.
Założenie kontynuacji działalności oraz ciągłość stosowanych zasad:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości, w
niezmienionym istotnie zakresie. Nieznane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez
organizację działalności.

Zasady wyceny aktywów trwałych:
Do składników aktywów trwałych zalicza się aktywa jeżeli ich przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok. Składniki aktywów
o wartości początkowej od 10000,00 umarza się według obwiązujących stawek od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym przyjęto je do użytkowania, zaś o wartości nie przekraczającej 10000,00 odnoszone są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, lub
jednorazowo umarza w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów
trwałych Fundacja dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

a) wartości niematerialne i prawne:
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności
składników wartości niematerialnych i prawnych.
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
• Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 20%
• Licencje 20%

b) środki trwałe:
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków
trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów na ich ulepszenie, jeżeli koszty tego ulepszenia wynoszą
przynajmniej 10 000,00 zł. 
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się w oparciu o następujące stawki:
• Komputery 30%
• Urządzenia pozostałe 20%

        Druk: NIW-CRSO



Zasady wyceny aktywów obrotowych:
a) należności:
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu
o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego.

b) inwestycje krótkoterminowe:
Aktywa finansowe zakwalifikowane do instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności wycenia się według skorygowanej
ceny nabycia.

c) środki pieniężne:
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Zasady wyceny zobowiązań i rezerw:
a) zobowiązania:
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi przez kontrahentów i oszacowanymi odsetkami z tytułu zwłoki
w zapłacie, jeśli kontrahent zwyczajowo żąda takich odsetek.

Zasady wyceny kapitałów własnych oraz pozostałych aktywów i pasywów:
a) Fundusz statutowy:
Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rachunek zysków i strat:
Przychody i koszty ewidencjonowane są według zasady memoriałowej, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od daty otrzymania
lub dokonania płatności.

Data sporządzenia: 2019-06-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

DOROTA CHUDZIK ALEKSANDRA WŁODARSKA VEL GŁOWACKA
MAŁGORZATA PIĄTKOWSKA

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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