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organizacj a Pożytku Publicznego
za okres 01-0l-2017 do 31-1Ż-2017

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Nazwa jednostki, adres siedziby.

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa z siedzibą w Warszawie

0l-l95'

ul. Chłodna 3

2. Przedmiotem podstawowej działa]nościFundacji w roku obrotowym było:

wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpoŻarowej oraz rozwoju techniki ratowniczej
3. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Reionow1tn dla m. stoł. Warszawy

WydzialGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych
Zawoeiowych, Fundacji oraz Publicznych ZakJadów opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS
0000456217.
4. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuie okres

: 0L stycznia 2A77

r. do 31 grudnia 2017 r.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzorre zostało przy załoŻęltittkontynuacji działalności.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku

obrotowym zgodnie z dokumentacjąprzyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do
stosowania postanowieniami

uchwĄ

Zarządu Fundacji z dnia}7 stycmia2002 r. wprowadzającej z dniem

0l '01.2002 r. Na podstawie uchwaĘ Zwządu Fundacji z dn.07 stycznia 2016 r. polityka rachunkowości została
zaktualizowana z dniem 1 stycznia Żat6

1)

t

zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

2) zakładowe zasady wyceny akĘwów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w Ęm zakładowy plan kont,
4) system ochrony danych i ich zbiorów,
5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnyrn rachunkiem zysków i strat.
Wprowadzono je do stosowania w sposób wieloletni.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono w następujący sposób:
l

)

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne : w cenach nabycia. w bilansie w wańościnetto,

2}

zapasy towalów- w cenach zakupu,

3)
4)
5)
6)
7)

zapasy produktów _ w koszcie wy'tworzenia,

należnościz tytułu robót i usług - w kwotach wynraganej zapłaĘ,
środki pieniężne - w wartości nominalnej,
kapitał (fundusz) Fundacji wykazano w wysokości zgodnej z rejestrem handlow}.m,
zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej
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AKTYWA
wyszczególnienie

aktywów

3l-12-2ł17

ańości niematerialne i

Inne wartości niematerialne i

Zaliczki na wartości niematerialne

r

Rzeczowe aktvwa trwal€

nki. lokąle. prawa do lokali i obiektv inżvnierii ladowei i wod
zenia techniczne i

Zaliczki

na środki trwałe w budowte

od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangxżowanie w

Wartości niematerialnę i
inowe aktvwa finmsowe
pozostałych jednostkach, wktórych jednostka posiada zaangtŻowanie w

280 161.93

57 814,26

ici od pozostałycj jednostek, w których jednostka posiada
dostaw i usłus- o okresie
rnne

Należnościod oozostałvch iednostek
z tvt'dostaw robót i

'

74 29'r

70 514

tytułu podatków. dotacjr, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innych tvlułów publiczno_prawnych
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PASYWA

Wyszczególnienie pasywów

k (wielkośćdodatnia

-88 345,81
isy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość

Rezerwy z ĘillNu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczęniaęmerr'talne

i

Wobec pozostaĘch jednostek, w których jednostka
iada zaangaŻowanie w kapitale

Ę'tułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
iązania wobec pozostaĘch jednostek, w których
posiada zaangaŻowanie w kapitale
z l7Ąllłu dostaw i usług, o okresie

c) |innę zobowiazuia finansowe
z łtułu dostaw i usług. o okresie wvmasalności:

143 611
143 6'11

zaliczki otrzvmane na
z Ętulll podatków" ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tlułów publiczno - prawnych
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