SPRAWOZDANIE FINANSOWE n/dz 31.12.2012 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
nazwa jednostki organizacyjnej

15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1
siedziba jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było:
Realizowanie zadań wynikających ze statutu ZHP

2. Jenostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271846
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 1 jednostki samobilansującej

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji
działalności.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych
w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i
wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej z
dnia 1 lutego 2007 roku.

1) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) system ochrony danych i ich zbiorów,
4) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,
5) instrukcja w sprawie przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art..4,10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o
rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów
dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w
wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości:
1) wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia
skorygowanych o dotychczasowe umorzenie
2) środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
skorygowanych o dotychczasowe umorzenie
3) środki trwałe w budowie w: cenach nabycia lub kosztach wytworzenia
4) inwestycje długoterminowe w: cenach nabycia
5) zapasy materiałów w: nie występują
6) zapasy towarów w: nie występują
7) należności w: kosztach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
8) inwestcje krótkotermionowe w wartości nominalnej
9) fundusze własne w: wartości nominalnej
10) zobowiązania w: kosztach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

Białystok, 31.03.2013 r.
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