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Opinia z bądąnia sprau)o:dania finałlsollego Stovarzyszenią Hąrcersnuą Kątolickiego "Zawiszł"
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Opinia nieza|eżnego biegłego rewidenta

I.

Dla Rady Naczelnej

Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,rZawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

il.

Przeprowadziliśmy badanię zŃączonego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego ,,Zańsza" Federacja Skautingu Europejskiego, z siedzibą
w Warszawie, przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nt 14, na które składają się
informacje ogólne, bilans sporządzony na dzięń 31 grudnia 2015 roku, informacje
uzupełniające dobilansu, rachunek zysków i strat zarok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku.

Za sporządzenie zgodnęgo z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jestZarząd Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia oraz członkowie Rady Naczelnej zobowiązani są do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawię z dnia 29 wrzęśnia
1994 r. o rachuŃowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późniejszymi zmianami), zwarrej
dalej ,,ustawą o rachunkowości".

Naszym zadaniem było zbadanię i wyrażenie opinii o zgodności tego sprawozdania
finansowego z wymagającymi zastosowanta zasadami (polityką) rachunkowości oraz o tym,
czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową
i finansową, jak tęż wynik finansowy Stowarzyszenia oraz o prawidłowości ksiąg
rachunkowych stanowiących po dstawę j e go sporz ądzenia.

ilI.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. rozdzińu 7 ustawy o rachunkowości,

2. Ustawy z dnia 24 kwietnia ż003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz.U. z2014 roku, poz. 1118),

3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23 grudnia 2004 roku w sprawie obowiąku
badania sprawozdań finansowych orgartizacji pożytku publicznego (Dz.U. Nr 285 z 2004
roku, poz. 2852),

4, Krajowych Standardow Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych rn ewid. 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jelenia l l, NIP: 6'75-101-99-19
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Opinia z bądanią sprawozdaniafinansowego Stowarzyszenia Hąrcerstwą Kątolickiego "Zawisza"

Federącja Skąutingu Europejskiego za okres od ] stycznia 20] 5 roku do 3 l grudnia 20I 5 roku

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrazenie opinii o sprawozdaniu,
W szczegolności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez
jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacuŃów, sprawdzenie
w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których
wynikają liczby i informacje za:warte w splawozdaniu finansowym. jak i całościową ocenę
sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło vłystarczającej podstawy do w,vrazenia opinii.

Iv.

Naszym zdaniem, zbadanę sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sy.tuacji majątkowej
i finansowej badanej jednostki na dzień 3I grudnia 2015 roku, jak teZ jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 3 1 grudnia 201 5 roku,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treśó sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy Stowarzyszenia.

JłN TeRNowsxl

Kt,uczowy Btrcly Rnwronnr

Wpisany do rejestru biegłych rewidentów JłN TłRNowsxt
pod numerem 12268

Ul. JnlrNIł 11

przeprowadzający badanie w imien iu
05_807 Poorowł LpsNł

Podrniot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do

badarria sprawozdań finansowyclr pod numerem 3758

Podkowa Leśna, dnia 30 czerwca 2016 roku

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jelenia 11, NIP: 675-10I-99-19
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Raport
z badania sprawozdania finansowego

Stowa rzyszen ia Ha rcerstwa Katolic kie go " Zaw isza"
Federacja Skautingu Europejskiego

za rok obrotowy 2ań

I" CZĘŚC OGOLNA

1. CharakterysĘka jednostki i informacje ogólne

Stowarzyszenię F{arcerstwa Katolickiego ,,Zawisza" Federac.ja Skautingu Europejskiego,
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 14 zostało zavłiqzane
w dniu 1 grudnia 2001 roku i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 lutego
2002 roku pod numerem KRS 0000089011 w Sądzie Rejonowym dla m.st, Vy'arszawy,
XII Wydział Gospodarczy. Rejestracja podatkowa i statystyczna jest następująca:

NIP 7I2a157469 REGON 004163118

Podstawową dzińalnością, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia,jest działalność oświatowo-
wychowawcza na rzecz ogółu społeczności, której celem jest dostarczanię dzieciom
i młodzieży środków osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie tradycyjnej metody
skautowej opracowanĄ przez zńożyciela skautingu Roberta Baden-Powella, rozwiniętej
przez Jakuba Sevina i założycieli harcerstwa polskiego, w oparciu o zasady reiigii
rzymskokatolickiej i poprzez mozliwe najszenzą współprace z młodyni ludźmi z innych
krajów europejskich.

Wysokośó funduszu podstawowego (statutowego) Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2015
roku wyniosła 864 2a9,93 złotych.

Wysokość kapitału własnego Stowarzyszenia na dzień 31grudnia 2015 roku wyniosła
1 037 905,39 złotych.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 1 osobę,

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzili:

- Pan Piotr SITKO Przewodniazący Stowarzyszenia,

- Pan Paweł BOROWIECKI Wiceprzewodniczący - Naczelnik Harcerzy,

- Pani Magdalena GZIK Wiceprzewodnicząca,

- Pan Mateusz FLIS Skarbnik Stowarzyszenia,

- Pani AgnieszkaPRZESZOWSKA Sekretarz.

W dniach 29-30 sierpnia 2015 roku Rada Naczelna powołała nowy Zarząd Stowarzyszenia
w składzie:

- Pan Piotr SITKO Przewodniczący Stowarzyszenia,

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul, Jelenia 1 1 , NIP: 6'15-101-99-19
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Raport z badania sprawozdaniafinansowego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego

lZrrtrrr" rrarrr _ 2

- Pan Paweł BOROWIECKI
= Pani MagdalenaGZIK
- Pan Matęusz FLIS
- PaniKatarzynaDYBA

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku
Zarządu Stowarzyszenia nie ulegał zmianie.

Wiceprzewodniczący - Naczelnik Harcerzy.

Wiceprzewodnicząca,

Skarbnik Stowarzyszenia,

Sekretarz.

i do dnia sporządzenia niniejszego raportr-l skład

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład Rady Naczelnej wchodziły następujące osoby:

- Pan Tomasz SZYDŁO,
- Pan Marek MUCHA,
- Pan Grzegorz MAKUCH.
- Pan Hubert NAKONECZNY,
- Pani Anna OLESZCZYK,
- Pan Jarosław SROKA,
- Pani Anna GISZCZAK-DOBEK,
- Pan Tomasz KILIAN,
- Parr Piotr ŚWIEZEWSKI,
- Pan Zbigniew KORBA,
- Pani Joanna MAJ,
- Pani Barbara HERDZIK.

W dniu 29 sierpnia 20l5 roku Sejmik Stowarzyszenia wybrał nowy skład Rady Naczelnej:

- Pan Marek MUCHA,
- Pan Jarosław SROKA,
- Pan Zbigniew KORBA,
- Pan Michał PAŁAMARZ-PODGORNY,
- Pan Paweł LOCHYŃSKI,
- PantKatarzyna KIELER,
- Pani Anna CHAŁUPA,
- Pan Waldemar DOLECKI,
- Pani Anna BETLEJEWSKA,
- Pan Leon JUSZKIEWICZ.

W dniu 29 sierpnia 2015 roku Rada Naczelna wybrała ze swego grona następujące władze:

- Pan Jarosław SROKA
- PaniKatarzyna KIELER
- Pani Anna CHAŁUPA

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku
Rady Naczelnej nie ulegał zmianie.

Przewodniczący Rady Naczelnej,

Zastępca Przewodni czącego Rady Naczelne.j,

Sekretarz Rady Naczelnej.

i do dnia sporządzenia niniejszego raportu skład

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid, 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jelenia 1 l, NIP: 675-101-99-19
ar
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Raport z badania sprawozdaniafinaraowego Stowarzyszenią Harcerstwa Katolickiego

"Ząwisza" Fęderacja Skąutingu Europejskiego za rok obrotow 20] 5 3

Badane sprawozdanie finansowe obejmuj e :

- inforrnacje ogólne,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który p0 stronie aktywów
i pasywów zalnyka się sumą I205 798,83 złotych,

- racłrunek zysków i strat zarck obrotowy od 1 stycznia}}Il roku do 31 grudnia 2015
roku wykazujący nadwyzkę przychodów nad kosztami w wysokości IV3 695,46
złotych,

- informacje uzupełniające do bilansu.

Nie nastąpiły ograniczęnia zakresu badania, a badana jednostka udostępniła wymagane
przez biegłego rewidenta dane, informacje i uyjaśnienia, które zostały potwierdzone
oświadczeniem Zarządu Stowarzyszenia o kompletnym ujęciu danych w księgach
rachunkowych, o rvykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych i o poinforrnowaniu
o istotnych zdarzęniach, którę miały miejsce po dacie bilansu,

Bilans zamknięcia za rok 2014 roku został wprowadzony do ksiąg jako bilans otwareia
na dzień 1 stycznia 2015 roku.

Sprawozdanie finansowę zapoptzędni rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014
roku zostało zatwierdzone uchwałą Rady Naczelnej Stowarzyszęnia z dnia 25 czerwca 2al5
roku.

Równocześnie Rada Naczelna postanowiła nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie
203 52I,43 złoty ch przeznaczyć na powiększenie funduszu statutowego 

"

Sprawozdanie finansowe za poprzędni rok obrotowy nie było badanę przęz biegłego
ręwidenta"

Działalność audytorska biegłego rewidenta Jana Tamowskiego zostńa wybrana przez Ptadę
Naczeiną Stowarzyszenia w dniu l8lutego 2016 roku jako podmiot uprawniony
do przeprowadzęnia badania za rck obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku,
Badanie zostało przeprowadzone ptzez biegłego rewidenta Jana Tamowskiego, dzińającego
w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w Podkowie Leśnej (05-807) przy
ul"Jeleniej 11, wpisanej na listę podmiotów uprawnionyeh do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 3758, napodstawie umowy zawartej dnia 19 lutego, 2016 roku.
Badanie przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia w miesiącu czerwcu 2016 roku.

Biegły rewident Jan Tarnowski oraz inne osoby uczestniczące w badaniu sprawozdania
finansowego Stowarzyszenia spełniają lvymóg nięzależności w rozumieniu art. 56 ust. 3

ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorzę publicznyrn.

2. Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta

W oparciu o przęprowadzonę badanię jednostkowego sprawozdania Stowarzyszenia
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku i za okres kończący się tego dnia wydaliśmy
opinię bezzastrzeżeńz dnięm30 czerwca 2016 roku.

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jelenia ll, NiP: 675-101-99-19
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Raport z bąd.ania sprawozdaniafinałlsowego Stowarzyszenia Harcersntla Katol.ickiego
"Ząviszal' Federacja Skautingu Europejskiego za rok obrotclwy 20l 5

il. CZĘŚC ANALITYCZNA
Frezentowane dane finansowe pochodzą ze sprawozdania finansowego załączonego
do niniejszego raportu.

1" Główne wielkości bezrvzględne charakteryzujące jednostkę

w tys. złotych

Rachunek rysków i strat 01.01"2015_

31"l2.2015
01.01.2014-

31.1ż.2014

01"01.2013-

31"12.2013

Przychody podstawowej działalności operacyjnej l729 261,58 3 261 952,7i I ]iRs7qq7

KoszĘl podstawowej działalności operacyjnej 1 558 905,24 3 048 295.77 1 i83 51:"45

Nadwyżka przychodów nad kosźami 173 695,46 203 52l,43 42 4sq "26

Bilans 31.12"2015 31.12.ż014 31"l2"20l3

Aktywa trwałe i 1? 500,00 II7 682,00 1 18 270,00

Aktywa obrotowe w tym: l 088 298,83 823 303,08 8]7 952,j2

N ąl eżnaś ci kr ót kot erminow e - 1 , 1: 2 676.1 8 ! <: ! .!i

Srodki pienięzne I a87 3j7,24 8a7 957,23 8 ]ó 398.28

Kapitał własny 1 037 905,39 864 2a9,93 660 688,50

Zobowiązania i rezerrły na zobowiązania 167 893,44 76115,15 }.7 5 534,22

suma bilansowa I205,I98,83 940 985,08 936 2ż2,72

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jelenia 11, NIP: 675-101-99-19
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Raport z badania spralłozdania"/inansowego Stowarzyszenią 17arcerstwa Katolickiego

Jly,rrr" rrarrrrj- Sk 5 *

2. Wskażniki efekĘwności działania

3. Wskaźniki pĘnności

W naszej ocenie, wyniki badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, sporządzonęgo
na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz analiza przedstawionych powyżej wskazników, pTzy
uwzględnieniu wszystkich informacji dostępnych nam na dzień spotządzenia niniejszego
raportu i opinii, nie wskazują na to, aby istniało zagrożenie kontynuacji działalności
Stowarzyszenia w ciągu 12 miesięcy od dnia, na który zostało sporządzone sprawozdanie
finansowe.

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid, 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jelenia 11, NIP: 675-101-99-19

20l 5 zal4 20l3

Nalezności z §Ąufu dostaw

f_vki ioracji naieźriości : * J:6,§

Przychody ze sprzedaĘ produktów

0 dni 0 dni 0 dni

Zobowiązania z tytuŁu dostaw i usłu g

Cykl rotacj i zobowiązah : * 365

Przychody ze sprzedaży produktów

0 dni 0 dni i.] tlni

20l 5 2014 2t]13

Aktywa obrotowę

wskaznik bieźącęj pĘnności
Z<sb ow iązania kótkote rm i n o we

6,5 i0,? 3,0



Raport z badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenią Hąrcerstwa Katolickiego

"Zqwisza" Fecieracja Skautingu Europejskiego za rok obrotowy 20l5
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ilI" cZĘŚC SZCZEGoŁowA

1. Informacja o przebiegu badania oraz organizacji rachunkowości

]"I" Podstawy prawne wykorzystane w badaniu

Badanie przeprowadzono, wykorzystując do tego celu między innymi:

a) Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku.
poz, 330 zpóżniejszymi zmianami),

b) Ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie. podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz.U. z2Otr5 roku, poz. I0II zpożniejszymi zmianami),

c) Ustawę z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
(tj, Dz.U. z2014 roku, poz. 1118),

d) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie obowiązku
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. Nr 285 z 2004
roku, poz. 2852),

e) Krajowe Standardy Rewizji Finansowej wydane ptzez Krajową Radę Biegłych
Ręwidentów w Polsce.

I.2. Ocena prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości

Jednostka nie posiada sformalizowanej polityki rachunkowości w rozumieniu art, l0 Ustawy
o rachunkowości. Tym niemniej przyjęte i stosowane w roku 20i5 zasady rachunkowości
były dostosowane do waruŃów i potrzeb Stowarzyszenia oraz stosowane w sposób jednolity.

Księgi rachunkowe są prowadzonę w siedzibie Stowarzyszenia i odzwierciedlają przebieg
operacji gospodarczych w sposób udokumentowany oraz przy zachowaniu obowiązujących
zasad raclrunkowości.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są przy uzyciu komputera przy zapęwnieniu
wymogów ustawowych określonych w ańykule 13 ust. 4 i 5 Ustarły o rachunkowości.

Podstawę otwarcia ksiąg stanowiły dane zatwierdzonego bilansu za rok zakończony
31 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Stowarzyszenie przeprowadziło inwentaryzację aktywów
i pasywów, którą rozliczyło i ujęło w księgach rachunkowych roku obrotowego.

Sposób przechowywania i ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachuŃowych
i sprawozdań finansowych spełniał wymogi art,7l Ustawy o rachunkowośei.

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jelenia l l, NIP: 675-101-99-19
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2" Informację o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego

Prezentowane dane finansowe pochodzą zę sprawozdania finansowego załączanego
do niniejszego raportu.

2.1" Aktywa trwułe

Przędstawionę w biiansie na dzień 31 grudnia 20l5 aktywa trwałe w kwocie tr tr 7 500,00 złtltych
cbe3rnują inwestycje długoterminowe w udzińy w spółce ,zal'eżnej Canick Polska Sp. z o.o.

2.2. Aktywa obrotowe

Na dzięń 31 grudnia 2015 roku aktywa obrotowe w kwocie 1088298,83 złotych obejmują
w większości środki pieniężne zgromadzone w kasach Stowarzyszenia i na rachunkach
bankowych o wartości 1 087 3I7,24 złotych,

2.3. Pasywa

2,3,I. Kapitał własny

Na kapitał własny Stowarzyszenia składa się fundusz statutowy Stowarzyszenia w kwocię
864 209,93 zŁotyeh oraz nadwyżkaprzychodów nad kosztami w kwocie 173 695,46 złotych,

Nadwyżka przychodów nad kosaami za rok 2014 w kwocie 203 52I,43 złotych zostńa
na podstawie uchwały Rady Naczelnej Stowarzyszenia z dnia 25 częrwca 2075 roku
przekazana na fundusz statutowy.

2.3"2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowtązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 167 893,44 złote obejmowały
zobowiązania krótkoterminowe w kwocie |33 302,44 złotę oraz przychody przyszłych
okresów 34 591,00 złotych.

Przychody ptzyszłych okresów obejmują zainkasowane składki członkowskie dotyczące
kolejnego roku obrotowego. Zobowiązania zostały wycenione w kwocię wymagającej
zapłaty.

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jelenia l l, NIP: 675-101-99-19
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2.4. Rachunek zysków i strat

Prezentowałre dane finansowe pochodzą ze sprawozdania finansowega załączonego
do niniej szego raportu.

Kierownictwo badanej jednostki dostosowało zasady ewidencji poszczegoInych elementów
rachłmku zysków i strat do specyfiki prowadzonej dzińalności, Stowarzyszemie sporządza
rachunek zysków i strat w układzie dla jednostek mikro, przedstawionym w załączniku nr 4
do ustawy o rachunkowości.

Przyc}iody podstawowej dziaŁalności operacyjnej zostały we wszystkich istotnych aspektach
prawidłowo zalięzone do badanego roku obrotowego i obejmują składki brutto w wysokości
327 947,51 złotych oraz inne przychody określone statutem w wysokości 1 40i 314,a7 złate.

Wśród innych przychodów określonych statutem dominują wpłaty uczestników obozów
dla młodziezy harcerskiej w kwocie 799 630,28 oraz otrzymane darowizny w kwocie
333 290,63 złotych.

Koszty działalnośoi operacyjnej w wysokości I 558 905,24 zŁotych odzwierciedlają
wę wszystkich istotnych aspektach rzeczywisty przebieg przeprowadzonych operacji
z dziŃalności statutowej .

Koszty realtzaijt zadń statutowych wyniosły 1253 493,65 złotych stanowiąc 80% ogółu
kosztów działalności podstawowej, a koszty administracyjne wyniosły 305 4ltr,59 złate
stanowiąc 20oń o gółu ko sztów działalno ści podstawowej .

2.5" Informacje ogólne i uzupełniajqce do bilansu

Przygotowane przez Stowarzyszenie informacje ogólne ofaz informacje uzupełniające
do bilansu odpowiadają wymogom arl.48 Ustawy o Rachunkowości"

Przodstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z księgami
rachunkowymi.

2.6. Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym

Zgodnie z art. 45 ust, 3 Ustawy o RachuŃowości badana jednostka nie sporządzała rachunku
przepływów pieniężnych oruz zestawienia zmian w kapitale własnym.

2.7. Sprawozdanie Zarzqdu z działalności jednostki w roku obrotowym

Zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości Stowarzyszenie nie sporządzńo
sprawozdania z dziŃalno ści j edno stki.

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jęlenia 1 1, NIP: 675-101-99-19
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IV. UIł/AGI KOŃC}WE

},Jiniejszy raport zawieru 9 stron kolejno ponumęrowanych. Integralną ,jego część stanowi
sprawczdanie fltnansowe Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,.Zawisza" Federacja
Skautingu Er.lropejskięgo sporządzone nadzięń 31 grudnia 2015 roku.

Jłl TłRtlowsrl

KLUCZOWY BlEGŁY REWIDENT

Wpisany do re_iestru biegĘch rewidentów JłN TłnNowsrt
pod numerem 12268 UL. JELENIA 11

przeprowad zający badanie w imieniu
05-807 Pooxowł LpśNł

Podrniot wpisany na listę pocimiotów Llprawniorlych do

badania sprawozdań finansowych pod numeręm 3?58

Podkowa Leśna, dnia 30 Qzęrwca 2016 roku

Jan Tarnowski
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3758

adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jelenia l 1, NIP: 67 5-101-99-19



t_
LII-
L_
LI-

LIl
|-
IL_
L!at

t_tł
L-L-
ł

-Ł

ł

-lła

ł

4
-lt

--]la

-Il

-_Ł

] a

f,a
f

a_

] a

f
r-

]

Sprawozdanie Finansowe

Za rokz0l-s

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego

,,zAwlszA"

Federacja Skautingu Europejskiego

Sprawozdanie finansowe na dzień 3l-t2-20t5
sHK,,ZAWISZA" FsE

strona 1 z 7



-.-J
-aJ
t
I
I
!._

ł
t_
LIl-
t-_

!I
t-.il
L_
LI
t_,U
L:
LI
L:
LI
L:u
|'\-
-ł

f
]

fl-

]

f1

n
it-

lnformacje ogólne:

1) nazwa organizacji, siedziba iadres albo miejsce zamieszkania iadres oraz numer wewłaściwym rejestrze

sądowym albo ewidencji,

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

ul. Bitwy Warszawskie j L92Or 14

02-366 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Xll Wydzial Gospodarczy, KRS 0000089011

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżelijest ograniczony,

Czas nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Sprawozdanie za okres 01-01-2015 do 31-12-2015r.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem

wybranych uproszczeń,

Rezygnacja z informacii dodatkowej do sprawozdania finansowego, zastępując ją informaciami

uzupełniającymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy o rachunkowości.

Rezygnacja z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i

pasywów, zgodnie z art.7 ust. 2a ustawy o rachunkowości.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania dzialalności przez organizację, co

najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywaĘby na istnienie zagrożeń

dla kontynuowania przez organizację dzialalności.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów ipasywów (także

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w

zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe na dzień 3L-L2-2OL5
sHK,,ZAWISZA" FsE
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Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, więc sporządza bilans i rachunek zysków i strat zgodnie z

art, 46 ust. 5 pkt 4 i art.47 ust 4 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy

umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

- udziały w obcych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia, pomniejszonej o

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

- inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub wartości rynkowej (niższej z nich);

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia;

- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty;

- zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty;

- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;

- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wartości nominalnej.

lnformacje uzupełniające do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy

wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek

powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Na dzień 3L-t2-2Ot5 roku nie występują wymienione pozycje. Wszystkie zobowiązania ujawniono w

bilansie.

2) W dniu 25-06-2015 Uchwałą Rady Naczelnej został zwiększony Fundusz statutowy o kwotę 2O352t,43 zl,

stanowiącą wynik finansowy netto za rokżO1,4.

3) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,

ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub

umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego

rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Na dzień 3L-LZ-2OL5 roku nie występują wymienione pozycje.

Sprawozdanie finansowe na dzień 3t-L2-20t5
sHK,,ZAWISZA" FsE
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4) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku
braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziaĘ
(akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów

(akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje)

reprezentują.

Na dzień 3t-t2-20t5 roku nie występują wymienione pozycje

5) Wykazane w bilansie aktywa trwałe obejmują udziały w spółce zależnej Carric Polska Sp. z o.o.

6) Kwota środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie wynosiła:

7) Wybrane dane dotyczące rachunku zysków i strat:

327 947,5I

kosztv realizacii zadań 2768 265,7t

305 411,59

Sprawozdanie finansowe na dzień 3L-L2-2OL5
sHK,,ZAWISZA" FsE
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wvszczesólnienie Dane za rok

3t-t2-2ot4 3L-L2-2oL5

środki pienieżne w kasie 5 958,24 29 807,39

Środki pienieżne na rachunku bankowvm 675 5tt,87 954 8,5o

wvszczesólnienie Dane za rok

31,-L2-2ot4 3L-L2-20L5
przvchodv ze składek członkowskich 220 59o,to

lnne przvchodv określone statutem 3 047 362,67 L 40t 314,07

L253 493,65

Koszty adm inistracyjne 280 030,06



Struktura wyniku podatkowego

Przychody bilansowe:

(-) wycena bilansowe

Przychody podatkowe

Koszty bilansowe

Koszty pokryte składkami członkowskimi

Finansowanie dotacja art. 16.ust 1 pkt 58 PDoP

Pozostałe koszty NKUP

Koszty podatkowe

Dochód

Dochód wolny art, 17 ust 1 pkt 40 PDOP

Dochód wolny art. 17 ust 1 pktb47 PDOP

Dochód wolny art. 17 ust1 pkt 6c OPP

Dochód do opodatkowania

Wa rszawa, 30-06-2016r.

(sporządził)

ńź* a*
,/ 

(Skarbnik St2Óarzyszenia|

1732 677,66

-8,54

t732669,L2

L558982,20

-327 947,5L

-239 756,85

- 69 o72,t8

922205,65

8Lo 463,46

- 327 947,5t

- 239 756,85

-242759,L0

0,00

#f* D-eu_
h,rr€ &t-arllrłlci

G^V

(Zarząd Stowa rzys ze n i a )

Sprawozdanie finansowe na dzień 3t-L2-20L5
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Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego,,ZAWlSZA" Federacja Skautingu Europejskiego

ul. Bitwy Warszawskiej t9żOr t4

Wa rszawa, 30-06-2016r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01-01-2015 - 3L-t2-2015

(sporządził)

Sprawozdanie finansowe na dzień 3!-L2-20t5
sHK,,ZAWISZA" FsE

Jednostka obliczeniowa PLN

A.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i

zrównaneznimi,wtym
3 26t 952,77 I729 26I,58

- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartości

dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)
0,00 0,00

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 3 o48 295,77 1 558 905,24

l, Amortyzacja 588 L82

ll. Zużycie materiałóW i energii 2 893 937,65 1 378 001,31

lll.
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia
136 104,59 II2832,97

lV" Pozostałe koszty 17 665,53 67 888,96

c Pozostałe przychody i zyski, w tym: 8 309,82 3 416,08

- aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00

D Pozostałe koszty i straty, W tym 18 445,39 76,96

- aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00

E, Podatek dochodowy 0,00 0,00

F, Zysk/strata netto (A - B + C- D - E)

G. Wynik finansów netto ogółem (A- S + C- D - E) 203 527,43 L73 695,46

I Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 203 52t,43 I73 695,46

ll. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0, 00 0,00

Strona 6 z 7
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Wiersz Wyszczególnienie
Dane za rok

3t.L2.2o14 3t.t2,20t5
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Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,ZAWISZA" Federacja 5kautingu Europejskiego

ul. Bitwy Warszawskiej 792Or 74

BlLANs

Sporządzony na dzień 3L-L2-2OL5

Warszawa, 30-06-2016r.

Jednostka obliczeniowa PLN

,....,,.........,fi r.{\.a. ą*x'
(sporządził)

-%
,0{*ł*lu^, G-L
łj' f,/L ,hł*ęt a9ł,pc,tticclł;

(Zarząd Stowa rzysze n i a )%L*?ób

Wiersz
31.12.2015

A. Aktywa trwałe, w tym tI7 682,00 117 500,00

- środki trwale 182,00 000,00

B. Aktywa obrotowe, W tym: 823 303,08 1 088 298,83

_ zapasy 0,00 0,00

- należności krótkoterminowe 2.676,t8 7t4,27

Aktywa razem 940 985,08 1 205 798,83

PASYWA

A, Kapitał (fundusz) własny, w tym: 864 209,93 1 037 905,39

- kapitał (fundusz) podstawowy 550 688,50 864 209,93

- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartości

ujemne)
0,00 0,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 76775,L5 167 893,M

- rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00

Pasywa razem 940 985,08 1 205 798,83

Sprawozdanie finansowe na dzień 3t-t2-2075
SHK,,ZAWISZA" FSE

strona 7 z 7

Wyszczególnienie
stan na

3L.t2.2ot4

AKTYWA


