IV.IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
2. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Komendy i innych organów statutowych Jednostki ZHP:
w zł i gr.
Wyszczególnienie

W roku:
poprzednim

Wynagrodzenia łącznie
z tego wypłacone:
1) członkom Komendy
2) członkom innych organów statutowych

obrotowym

34600,00

37785,24

34600,00

37785,24

0,00

0,00

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Komendy i innych organów
statutowych Jednostki ZHP: nie wystąpiły.
4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania sprawozdania finansowego wynosiło brutto

nie wystąpiło

V.
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: nie wystąpiły.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie
uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat: nie wystąpiły.

3.

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową,
finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym:
nie wystąpiły.

4.

Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność Jednostki: nie
wystąpiły.

5.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego, za
rok poprzedni, ze sprawozdaniem za rok obrotowy: są porównywalne.
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VI.
1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w spra-

wozdaniach finansowych): nie dotyczy.
2. Informacje o transakcjach Jednostki ZHP ze spółkami kontrolowanymi: nie dotyczy.
3. Wykaz spółek w których Jednostka ZHP posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub
w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki: nie dotyczy.

VII.
1.

Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności Jednostki
ZHP (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka: nie dotyczy.

2.

Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności:

3.

nie dotyczy.

Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy.

VIII.
Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Jednostki ZHP: nie występują.

Białystok, 31.03.2013 r.
Główna Księgowa

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Hanna Horodeńska

hm. Andrzej Bajkowski
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