WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2017

Nazwa organizacji

RÓWNI, CHOĆ RÓŻNI

Siedziba organizacji

Międzygórze
ul. Śnieżna 22
57 – 530 Międzylesie

Forma prawna

Nazwa i adres wewnętrznych jednostek
organizacyjnych Fundacji

fundacja
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Konopnickiej w Pławnicy
Pławnica 2
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
2. Centrum Integracji Społecznej w Lądku Zdroju
ul. Kościuszki 24
57 – 540 Lądek Zdrój

Podstawowy przedmiot
działalności wg PKD

94.99.Z
85.20.Z
88.10.Z

Rejestr Sądowy

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pozycja KRS

0000246688

Data wpisu do KRS
Status organizacji pożytku publicznego
Statystyczny numer
identyfikacyjny w systemie REGON
Fundacji oraz wewnętrznych jednostek
organizacyjnych
Numer identyfikacyjny NIP Fundacji
oraz wewnętrznych jednostek
organizacyjnych

08.12.2005
25.11.2011
020202120
1. 021942013
2. 020202120 00020

8811443014
1. 8811491680
2. 8811492739
1. Paweł Błachowicz – Prezes Zarządu
Dane dotyczące członków zarządu (imię 2. Teresa Błachowicz – Zastępca Prezesa Zarządu
i nazwisko oraz funkcja)

1. Określenie celów statutowych organizacji
a) integracja społeczna w wymiarze europejskim i krajowym osób niepełnosprawnych oraz
takich, która mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od
nich niezależnych oraz wskazywaniem i rozwiązywaniem problemów tej integracji
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
c) promocja i organizacja wolontariatu
d) działalność charytatywno - opiekuńcza
e) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
f) krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
g) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
h) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
k) ochrona i promocja zdrowia
l) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
ł) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym
m) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy
n) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
o) działalność związana z wyżywieniem
p) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej mającej na
celu profilaktykę prozdrowotną
r) działanie na rzecz mniejszości narodowych
2. Czas na jaki został utworzony podmiot

nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym - od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Fundacji.
Wchodzące w skład Fundacji wewnętrzne jednostki organizacyjne nie sporządzają
samodzielnie sprawozdania finansowego
5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane - na dzień sporządzenia
sprawozdania finansowego -okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności w najbliższym okresie
6. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w formie zgodnej z załącznikiem
nr 6 do ustawy o rachunkowości, z zastosowaniem formy uproszczonej przewidzianej
w art. 50 ust. 3 w/w ustawy
7. Przyjęte zasady rachunkowości:
a) rok obrotowy - rok kalendarzowy
b) okres sprawozdawczy – miesięczny
c) rezygnacja z ustalania podatku odroczonego (art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości )
d) rezygnacja ze stosowania rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
(art 28 b ust. 1 ustawy o rachunkowości)
8. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej wartości
granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają
amortyzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dany środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji.
Amortyzacja dokonywana jest wg zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.
Składniki majątku nawet o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości
początkowej poniżej wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych
są obejmowane ewidencją wyposażenia; traktuje się je jak materiały odpisując jednorazowo w
koszty
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – cena nabycia lub koszt
wytworzenia pomniejszone o umorzenie
b) należności – kwota wymagająca zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
c) zobowiązania – kwota wymagająca zapłaty
d) środki pieniężne, kapitały, wyemitowane papiery wartościowe oraz pozostałe aktywa
i pasywa – wartość nominalna
e) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, które nie zostały, do dnia
bilansowego kończącego rok obrotowy, pokryte kosztami wycenia się stosując zasadę
współmierności przychodów i kosztów
Wyniki z całokształtu działalności obejmują:
• przychody i koszty dotyczące operacyjnej działalności statutowej
• przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne
• koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne
Zarząd Fundacji „Równi, Choć Różni” przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2017, na które składa się:
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• Bilans
• Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej
• Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych,
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami rachunkowości.
Międzygórze, 2018-03-31
Zarząd
Prezes Zarządu – Błachowicz Paweł……………………………
Zastępca Prezesa Zarządu – Błachowicz Teresa..………………

