I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
a) nazwa, siedziba i adres jednostki ZHP
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1
b) podstawowy przedmiot działalności jednostki ZHP
Realiowanie zadań wynikających ze statutu ZHP
2. Jednostka ZHP zarejestrowana jest w
Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000271846
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 1 jednostki samobilansującej.
5. Sprawozdanie
działalności.

finansowe

sporządzone

zostało przy

założeniu

możliwości kontynuacji

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 Głównej Kwatery ZHP nr 65/2017
z dnia 08.01.2007 r. wraz z zaneksami obejmującą:
1) ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
2) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
3) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
4) charakterystyka systemu przetwarzania danych
5) system ochrony danych i ich zbiorów,
6) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres
wieloletni.
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 wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie
3) środki trwale w budowie w: cenach nabycia lub kosztach wytworzenia
4) inwestycje długoterminowe: udziały w wartości początkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące

5)
6)
7)
8)
9)
10)

inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej
zapasy towarów i materiałów w: cenach zakupu
należności w: kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
inwestycje krótkoterminowe w: wartości nominalnej
fundusze specjalne w: wartości nominalnej
zobowiązania w: kwotach wymagających zapłaty
rozliczenia międzyokresowe kosztów – stosownie do upływu czasu.

Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:
1) ZHP nie stosuje przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 ze zm.)
2) Umowy najmu dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji klasyfikacji według zasad określonych w
przepisach podatkowych.
3) ZHP odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4) ZHP stosuje uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 4a
7. ZHP nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych oraz
Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Białystok, dn. 31.03.2017 r.
Miejsce i data sporządzenia
Główny Księgowy

......................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

kierownik jednostki ZHP

..................................................
(imię, nazwisko - podpis)

