Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY PLAC ŚW. KATARZYNY 9 87-100 TORUŃ TORUŃ KUJAWSKOPOMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Okres trwania Fundacji jest bezterminowy.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy 2017
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 Fundację ECWM, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są
nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację 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
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10.1.Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia i późniejszego
wykorzystania według: a/ cen nabycia (zakupu) b/ wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o
odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkową środków trwałych
stanowiącą cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia: przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji –
powodujące, po zakończeniu ulepszenia, przewyższenie wartości użytkowej danego środka trwałego w stosunku do wartości posiadanej przy
przyjęciu do użytkowania, mierzonej okresem użytkowania, zdolnością, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową
środków trwałych (z wyjątkiem gruntów) zmniejszają dokonywane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) w celu uwzględnienia utraty ich
wartości wskutek użytkowania lub upływu czasu. Wartość początkowa i dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) mogą, na
podstawie odrębnych przepisów, podlegać aktualizacji wyceny do wartości księgowej netto nie przekraczającej wartości godziwej danego
środka trwałego, której umorzenie (amortyzowanie) w przewidywanym okresie dalszego użytkowania jest ekonomicznie uzasadnione. Różnica
wartości netto środka trwałego wynikająca z dokonanej aktualizacji wyceny podlega przeniesieniu na fundusz z aktualizacji wyceny; wartość ta
nie może być przeznaczona do podziału. Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego
rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń (amortyzacji) następuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania a ich zakończenie do końca tego miesiąca, w którym następuje
zrównanie wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji
bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania ustala się metodę i stawkę odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). Podstawę
dokonywania odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) stanowi aktualny plan amortyzacji, określający kwoty rocznych odpisów
amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych, ustalony oraz aktualizowany stosownie do postanowień art. 32 ustawy o rachunkowości.
W Fundacji ECWM stosuje się zasady i stawki amortyzacji określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku
przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego dokonuje się
odpowiedniego odpisu aktualizującego (zmniejszającego) jego wartość, która podlega odniesieniu w pozostałe koszty operacyjne. Tak
dokonany odpis aktualizacyjny, którego wartość została na podstawie odrębnych przepisów uprzednio zaktualizowana, zmniejszają odniesione
wcześniej na fundusz z aktualizacji wyceny różnice pozostałe z tej aktualizacji. Ewentualną nadwyżkę odpisu z tytułu trwałej utraty wartości nad
różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się w takiej sytuacji w pozostałe koszty operacyjne. Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych o niskiej
jednostkowej wartości początkowej (nie przekraczającej 3.500,00 zł) dokonuje się w sposób uproszczony przez jednorazowy odpis całej
wartości początkowej w koszty zużycia materiałów. 10.2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w
podobny sposób jak środki trwałe stosując w sposób odpowiedni postanowienia art. 31, ust. 1 do 4 i ust.6 ustawy o rachunkowości. 10.3.
Materiały wycenia się według cen nabycia i odnosi bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. 10.4. Należności wycenia się w kwotach
wymaganej zapłaty (w wartości nominalnej). Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności po średnim kursie
ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień; jeżeli natomiast należności wyrażone są w walutach, dla których NBP nie ustala
kursu to kurs tych walut określa się w realizacji do wskazanej przez Fundację ECWM waluty odniesienia, której kurs ustalany jest przez NBP.
Operacje sprzedaży skutkujące powstaniem należności wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym
wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez
bank, z którego korzysta Fundacja ECWM. Różnice kursowe od należności wyrażanych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny i
przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Wartość należności podlega
aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy aktualizacja. Należności umorzone,
przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość, natomiast w przypadkach, gdy nie wystąpiła
uprzednia aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej wysokości to należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
lub kosztów finansowych. Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje
zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-06-30

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości
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Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

