
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA KORPORACYJNA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EKO CYKL
03-186 WARSZAWA
MODLIŃSKA 129 
0000412653

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji Eko Cykl jest rozwój społeczeństwa ekologicznego i realizacja 
zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce w zakresie przede wszystkim:
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
- nauki, oświaty i wychowania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
- propagowania zasady zrównoważonego rozwoju przez społeczeństwo i przedsiębiorców,
- upowszechniania i ochrony praw konsumenta w powiązaniu z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
- działalności charytatywnej, 
- pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej oraz 
wyrównywania ich szans edukacyjnych,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub wkraczających na rynek 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w kontekście tworzenia społeczeństwa ekologicznego.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 01.01.2015 do 31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Nie 
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-07-15

Wykazane w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z dnia  29 
września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76, poz. 694 z późn.zm.) stosując jako regułę ceny nabycia z 
uwzględnieniem utraty wartości aktywów.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach wg cen nabycia lub wytworzenia, która w    
momencie rozbudowy, modernizacji  lub ulepszenia jest zwiększana o poniesione koszty.
Środki trwałe o wartości  do 3.500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych, a ich umorzenie 
księgowane jest jednorazowo w momencie przekazania do użytku.
Środki umarzane w czasie, księguje się na koncie „Środki trwałe”.
Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzowane są następująco:
oprogramowanie komputerów  - w ciągu 2 lat,
inne wartości niematerialne i prawne – w okresie 5 lat;
Stosuje się amortyzację liniową, a koszty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych – na podstawie planu 
amortyzacji – obciąża się w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji.
Stawki i metody amortyzacji ustalane są na podstawie Ustawy z dn. 15 lutego 1992r. (Dz.U.z 2000r. Nr 54, 
poz.654,Nr 60, poz.700 i 7).
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