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Partnerzy
merytoryczni:
Przeglądarka sprawozdań finansowych

Kontakt

Zaloguj się

Plik XML: Wybierz plik Nie wybrano pliku
Pokaż e-sprawozdanie

Nagłówek sprawozdania finansowego:
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-03-30
KodSprawozdania:
kodSystemowy: SFJOPZ (1)
wersjaSchemy: 1-0E
valueOf_: SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do
ustawy o rachunkowości:
Dane identyfikujące jednostkę:
Nazwa i siedziba:
NazwaFirmy: Stowarzyszenie „EKOSKOP”
Siedziba:
Województwo: Podkarpackie
Powiat: miasto Rzeszów
Gmina: Rzeszów
Miejscowość: Rzeszów
Adres:
Adres:
Kraj: PL
Województwo: Podkarpackie
Powiat: miasto Rzeszów
Gmina: Rzeszów
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Nazwa ulicy: Lubelska
Numer budynku: 28/4
Numer lokalu: 1
Nazwa miejscowości: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-233
Nazwa urzędu pocztowego: Rzeszów
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji :
Numer KRS: 0000273010

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
DataOd: 2018-01-01
DataDo: 2018-12-31

Założenie kontynuacji działalnności:
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że
działalność nie będzie kontynuowana: True
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:
True

Zasady (polityka) rachunkowości:
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym::
Zgodnie z Zakładowym Planem Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do
3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Kontrola i ewidencja tych
przedmiotów prowadzona jest w ewidencji bilansowej na koncie „Pozostałe środki trwałe” w sposób
umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie
odpowiedzialnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł
amortyzowane są metodą liniową. Koszty w Stowarzyszeniu są ewidencjonowane i rozliczane w
dwóch układach: a. w układzie rodzajowym, w podziale na koszty działalności nieodpłatnej i odpłatnej
a następnie w ramach każdej działalności koszty dzieli się dodatkowo na koszty, amortyzacji, zużycia
materiałów i energii, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń a także pozostałe
koszty. b. w układzie funkcjonalnym w podziale na poszczególne projekty. Koszty w układzie
rodzajowym są odnoszone na wynik finansowy, natomiast koszty w układzie funkcjonalnym są
odnoszona na konto 490 „Rozliczenie kosztów”. Stowarzyszenie nie stosuje zasady ostrożności przy
wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów ani nie wycenia aktywów i pasywów
według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. Stowarzyszenie „KOSKOP” sporządza
uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości. Stowarzyszenie nie sporządza informacji dodatkowej, o której mowa w art.
49 ust. 1, natomiast informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych przedstawia w informacji
uzupełniającej do bilansu, Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
własnym ani rachunku przepływów pieniężnych.
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a
na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości, Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu
wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej
aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,
albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
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oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
wyceniane są wg wartości nominalnej. Należności i zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości
nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagalnej zapłaty.
ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
W rachunku zysków i strat przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi zostały
podzielone na przychody z działalności pożytku publicznego nieodpłatnej i odpłatnej. w tym zmiana
stanu produktów. Natomiast Koszty podstawowej działalności operacyjnej zostały podzielone na
koszty działalności pożytku publicznego nieodpłatnej i odpłatnej a w ramach każdej z tych kategorii
zostały wydzielone koszty amortyzacji, zużycia materiałów i energii, wynagrodzeń, ubezpieczeń
społecznych i innych świadczenia oraz pozostałe koszty. Wynik finansowy netto (zysk/strata) powstaje
z różnicy pomiędzy przychodami podstawowej działalności operacyjnej i zrównanymi z nimi a
kosztami podstawowej działalności operacyjnej powiększonymi o pozostałe przychody i zyski oraz
pomniejszonymi o pozostałe koszty i straty i podatek dochodowy. Ustalona w rachunku zysków i strat
różnica pomiędzy przychodami a kosztami zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Natomiast różnica
dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości:

Aktywa razem
A. Aktywa trwałe
II. Rzeczowe aktywa
trwałe
B. Aktywa obrotowe
II. Należności
krótkoterminowe
III. Inwestycje
krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

Pasywa razem
A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
III. Zobowiązania
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia
międzyokresowe

Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
poprzedni rok obrotowy
497 643,07
575 507,48
428 351,15

474 177,71

428 351,15

474 177,71

69 291,92

101 329,77

9 267,05

136,47

60 024,87

100 354,46

0,00

838,84

497 643,07

575 507,48

356 567,17
496 584,73
-140 017,56

487 337,37
419 144,70
68 192,67

141 075,90

88 170,11

56 076,33

56 568,81

84 999,57

31 601,30

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości:
Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności
statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego
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II. Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

B. Koszty działalności
statutowej
I. Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego
II. Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

C. Zysk (strata) z działalności
statutowej (A - B)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (C + F - G)
I. Pozostałe przychody
operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H + I
- J + K - L)
O. Zysk (strata) netto (M - N)

78 723,22

84 516,15

209 408,37

353 832,54

130 665,35

269 356,78

78 743,02

84 475,76

-78 452,46

122 758,96

64 489,09

50 647,88

-142 941,55

72 111,08

21,00

28,00

11,60
2 978,67
64,08

11,60
827,83
4 762,64

-140 017,56

68 192,67

-140 017,56

68 192,67

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości:
Informacja dodatkowa:
Opis: Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, a także nie posiada zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.
Opis: W 2018 roku uzyskano kwotę 3363,78 zł przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych, które wydatkowano na: - Jesienny Piknik Naukowy - Skrzydlatorium kwota 1040,70 zł, Piknik Nauki EKSPLORACJE 2018 kwota 1019,10 zł - Międzynarodowy Zlot EkoMobili - DUNASZIGET
kwota 1303,98 zł
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