
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

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

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 01.01.2016 do 31.12.2016

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

5) 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 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się 
przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez 
jednostkę.
6) 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)

7) 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

Na dzień bilansowy wycenia się:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej (ustalonej według ceny nabycia lub 
wytworzenia) powyżej 3.500 zł, pomniejszając o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i 
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, powiększając o koszty rozbudowy, modernizacji lub 
ulepszenia. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z 
dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Aktywa spełniające definicję środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3.500 zł, po ich wydaniu do użytkowania są 
jednorazowo zaliczane do kosztów działalności, której służą;
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według ceny nabycia lub wytworzenia z uwzględnieniem odpisów z 
tytułu trwałej utraty wartości. Darowizny rzeczowe (z rozróżnieniem na rzeczy nowe i używane) wycenia się na 
podstawie udostępnionych paragonów; faktur, a w przypadku ich braku, ustala się ich wartość godziwą na 
podstawie średniej ceny rynkowej z portali internetowych (allegro.pl, ceneo.pl).
- pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej;
- należności oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty.
Rachunek zysków i strat oraz wynik finansowy ustalany jest według wariantu porównawczego.

Druk: MPiPS


