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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO
"ZAWISZA" FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIE
GO

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA

Siedziba

Miejscowość WARSZAWA

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA

Ulica BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R.

Nr budynku 14

Nr lokalu

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 02-366

Adres

Poczta WARSZAWA

NIP 7120157469

KRS 0000089011

Data od 2019-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2019-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjete zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywow i pasywow. 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.

ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy w jednostce składa się: Wynik działalności statutowej - powstaje z różnicy pomiędzy przychodami
bieżącej działalności statutowej (przychodami ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, odpisów z podziału zysku)
a kosztami tej działalności, powiększonymi o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnoadmin
istracyjnych działalności statutowej.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem NR 6 Ustawy o Rachunkowości.

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 1 724 950,98 1 767 158,70 -

• Aktywa trwałe 150 000,00 123 142,77 -

•• Wartości niematerialne
i prawne

0,00 0,00 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

0,00 3 142,77 -

•• Należności
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
długoterminowe

150 000,00 120 000,00 -

•• Długoter
minowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 1 574 950,98 1 644 015,93 -

•• Zapasy 0,00 0,00 -

•• Należności
krótkoterminowe

14 747,10 51 265,39 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

1 523 394,78 1 569 920,24 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

36 809,10 22 830,30 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 -

Pasywa razem 1 724 950,98 1 767 158,70 -

• Fundusz własny 1 448 520,31 1 554 916,89 -

•• Fundusz statutowy 1 554 916,89 1 241 090,47 -

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) netto -106 396,58 313 826,42 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

276 430,67 212 241,81 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

31 970,17 57 134,04 -

•• Rozliczenia
międzyokresowe

244 460,50 155 107,77 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

3 234 174,02 3 169 692,50 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

1 131 594,15 1 264 432,02 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

1 793 444,87 1 542 885,96 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

309 135,00 362 374,52 -

Koszty działalności
statutowej

3 112 739,52 2 772 542,12 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

1 315 592,06 1 220 998,74 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

1 793 444,87 1 542 885,96 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

3 702,59 8 657,42 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

121 434,50 397 150,38 -

Koszty ogólnego
zarządu

256 282,76 100 897,03 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

-134 848,26 296 253,35 -

Pozostałe przychody
operacyjne

26 273,04 11 849,43 -

Pozostałe koszty
operacyjne

53,48 308,82 -

Przychody finansowe 4 682,06 6 961,65 -

Koszty finansowe 2 449,94 929,19 -

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

-106 696,58 313 826,42 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Podatek dochodowy 0,00 0,00 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

-106 396,58 313 826,42 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa znajduje się w załączniku.

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacjadodatkowa2019.pdf
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