
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM UL. ŚW. PIOTRA 9 41-500 CHORZÓW CHORZÓW ŚLĄSKIE

Numer KRS 0000018926

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym przez co
najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez organizację 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

Jednostka sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym oraz oddziałów
sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, tj.: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej w
Chorzowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach.

W skład sprawozdania finansowego Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedsiębiorstwo
Podmiotu Leczniczego "Leczenie i Rehabilitacja", Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawierciu.

Z sumy sprawozdań wyłącza się: fundusz wydzielony Oddziału z należnością z teto tytułu w Jednostce macierzystej, wzajemne rozrachunki,
przychody i koszty z tytułu wzajemnych transakcji.

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, przy ul. św. Piotra 9. Księgi
rachunkowe Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawierciu prowadzone są w siedzibie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie,
przy ul. św. Piotra 9. Księgi rachunkowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzone są przez Biuro rachunkowe REWIDO
Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach, ul. Dobra 13. Księgi rachunkowe Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności
Zawodowej w Chorzowie prowadzone są przez Biuro rachunkowe REWIDO Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach, ul. Dobra 13.

Księgi rachunkowe spełniają wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości i prowadzone są zgodnie z przyjętą przez Fundację Polityką
rachunkowości.

* Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne / Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen
nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (
umorzeniowych ) ustala się metodą liniową tj. systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości
niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach. Poprawność przyjętych
do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne
stosuje się w następnym roku obrotowym. W razie zmainy techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych
przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego dokonuje się, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
odpowiednich, nieplanowych odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe niskocenne o wartości początkowej do 3.500,00 zł są wprowadzane
do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo.

* Inwestycje/ Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach powiązanych wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

        Druk: NIW-CRSO



* Należności / Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zasada ostrożności nakazuje m.in.,
aby przy wycenie uwzględnić utratę wartości aktywów. Oznacza to, że obowiązkowo na ostatni dzień roku obrotowego dokonuje się oceny
stopnia prawdopodobieństwa zapłaty należności. Jeśli zostaną ujawnione należności, których spłata przez nabywców jest zagrożona, lub
których wyegzekwowanie może stwarzać trudności, następuje utrata ich wartości. Takie należności aktualizuje się w księgach rachunkowych
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

* Czynne rozliczenia międzyokresowe/ Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odnieseniu do poniesionych kosztów
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń następują stosownie do upływu czasu w okresach
obrotowych, których dotyczą.

* Zobowiązania/ Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

* Rozliczenia międzyokresowe przychodów/ Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
obejmują: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych
okresach sprawozdawczych; środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków
trwałych w budowie. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo przychody, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.

* Kapitał podsatwowy / Kapitał podstawowy wykazany jest zgodnie z aktem założycielskim. Na dzień bilansowy kapitały wałasne wycenia się
według wartości nominalnej.

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-05-30
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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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