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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Stowarzyszenia „EKOSKOP”  

za 2008 rok 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 
 
Stowarzyszenie „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Strzelnicza 15/9 35-103 Rzeszów 

 
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych  

 
Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych. 

 
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:  

 
9499 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr  

 
Stowarzyszenie „EKOSKOP” zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000273010 dnia 30.01.2007 roku, podmiot nie jest wpisany do 
rejestru przedsiębiorców 
 
Numer REGON: 180201486, numer NIP 813-34-88-654 

 
5. Dane dotyczące członków zarządu  

 
Katarzyna Ruszała, prezes 
zamieszkała przy ul. Strzelniczej 15/9, 35-103 Rzeszów 
Maciej Kunysz, wiceprezes 
zamieszkały w Krasnem 116, 36-007 Krasne 
Sławomir Uchman, skarbnik 
zamieszkały w Rogóźnie 160, 37-112 Kosina   

6. Określenie celów statutowych organizacji  

Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona środowiska oraz wspieranie i koordynowanie 
inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego 
rozwoju (ekorozwoju) poprzez: 

A. Działalność edukacyjną na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
B. Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i energetyki odnawialnej, 

recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zagospodarowania odpadów 
niebezpiecznych. 

C. Ochronę naturalnych siedlisk roślin i zwierząt oraz ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego i bioróżnorodności. 

D. Działania na rzecz rozwoju regionalnego i zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich. 

E. Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji, 
wspomagające rozwój demokracji.  

F. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii 
Europejskiej. 

G. Ochronę i promocję zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia z 
uwzględnieniem akcji przeciwdziałającym patologiom społecznym w tym 
alkoholizmowi i narkomanii. 

H. Działania wspierające równość szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałające 
bezrobociu. 

I. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii.  

J. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów. 
K. Działania na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
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L. Organizację i promocję wolontariatu. 
 

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  
 
Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2008 trwający od 01 stycznia 2008 do  
31 grudnia 2008. 

 
8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości 
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla 
kontynuowania przez nią działalności. 
 
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. 
po dniu 31 grudnia 2008 roku. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania 
sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia 
dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację na skutek zamierzonego lub 
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 
działalności.  

 

9. Zasady (politykę) rachunkowości Stowarzyszenia określają między innymi następujące 
zagadnienia: 

A. metody i zasady wyceny: 

a. 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, 

b. 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 
oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 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. Odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku 
do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.) 

c. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg 
wartości nominalnej. 

d. należności i zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na 
dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty. 

B. koszty w Stowarzyszeniu są ewidencjonowane i rozliczane w podziale na 
poszczególne projekty.  Ewidencję i rozliczanie kosztów administracyjnych prowadzi 
się według rodzajów. Rachunek zysków i strat sporządzany jest zgodnie z 
załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w 
sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (DZ.U.137 
poz.1539 z późn. zm.).  

 


