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Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do
działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.
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Ważniejsze zasady rachunkowości
a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów
wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe
oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej 
stawki
amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz 
składników
wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe, których wartość nie przekracza 10.000,00 
zł
umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Poprawność przyjętych 
okresów oraz
stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Stowarzyszenie stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup 
środków
trwałych:
(liniową metodę amortyzacji).
• środki transportu 20%
• urządzenia techniczne i maszyny 10-20 %
• zestawy komputerowe 30 %
b) Należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
c) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych 
kosztów
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
d) Zobowiązania
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty
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Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowe w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Wielkości zawarte w sprawozdaniu finansowym wyrażone są w polskich złotych.
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Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji uproszczonej.
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacje uzupełniające do bilansu" sporządzane według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) 
generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie 
i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.Informacja dodatkowa może być 
sporządzona w formacie PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji 
dodatkowej sporządzonej w postaci pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym 
do formatu PDF. Natomiast w przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku 
DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. 
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji uzupełniającej, 
który należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka mikro zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 lub załącznika nr 
5 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji uzupełniających do bilansu", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej.
Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.



Informacje uzupełniające do bilansu - dla jednostki mikro

informacja dodatkowa
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KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA 
STOWARZYSZENIE BYŁYCH INSTRUKTORÓW 
WYCHOWANKÓW I SYMPATYKÓW 
SZCZEPU ' PUSZCZA ' 
ul. Partyzantów 15, 32-005 Niepołomice       
NIP:  678-16-82-347   
REGON: 357033856   

 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2019 

      
 
 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 
            Stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, 
            Wychowanków i Sympatyków Szczepu PUSZCZA” Organizacja Pożytku   Publicznego 
            Miejscowość: Niepołomice   Kod pocztowy: 32-005   Poczta Niepołomice 
            Ulica Partyzantów 15   Powiat : wielicki    Województwo: małopolskie 
             

2. Stowarzyszenie dzierżawi nieruchomość/harcówka/, w których organizowane są zajęcia 
wychowawcze dla młodzieży harcerskiej. 
w Niepołomicach ul. Partyzantów15 . 
 

3.  Przedmiotem działalności są cele statutowe: 
 

- promowanie w środowisku idei harcerskiej i harcerskiego systemu wartości 
      wychowawczych 
- organizowanie wszechstronnej pomocy jednostkom organizacyjnym skupionym w 

Szczepie „PUSZCZA” w szczególności w sferze finansowej, organizacyjnej i 
programowej 

- współdziałanie w stałym doskonaleniu modelu pracy wychowawczej z młodzieżą 
harcerską 

- integracja młodzieży lokalnej poprzez inicjowanie i udział stowarzyszenia w 
różnych przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, oświatowym  

- prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów w formie wykładów i zajęć praktycznych 
dla młodzieży harcerskiej  

- organizacja obozów letnich, biwaków i stanic-zakwaterowanie 
- zarządzanie nieruchomością wydzierżawioną w Niepołomicach przy 
      ul. Partyzantów 15 /harcówka/ 

 
4. Stowarzyszenie posiada numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 00000103777 

Data wpisu 29 marca 2002 r. 
Data wpisu 11 luty 2009 r. jako organizacja pożytku publicznego 
Numer NIP 678-16-82-347 
REGON  357033856 
 



5. Członkami zarządu są: 
- Wojciech Wróblewski - prezes 
- Agata Kalinowska-Dziadur – wiceprezes ds. gospodarczych 
- Dorota Zielonka – wiceprezes ds. programowych 
- Piotr Nescieruk – członek zarządu 
- Izabela Hytroś - sekretarz 
- Halina Hofmann –księgowa 
- Joanna Rębacz – członek zarządu 
- Mirosław Henke –  członek zarządu 
- Mariusz Kluzik– członek zarządu 
- Dariusz Gancarczyk– członek zarządu 
- Zbigniew Dyjach – członek zarządu 

 
 

6. Komisja Rewizyjna 
     - Paluch Jakub- przewodniczący 
     - Paweł Miro 
     - Zygmunt Rabecki 
 

7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie  z dokumentacją  przyjętych zasad 
rachunkowości. 

 
8. Okres sprawozdawczy to rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym 2019 rokiem. 

     
                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacje dodatkowe i objaśnienia za rok 2019 

 

I. Informacje uzupełniające o aktywach i pasywach: 

 

a) środki trwałe 

 

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

bilansowych 

Wartość początkowa 
na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości 
początkowej 

Zmniejszenie 
wartości 

początkowej 

Stan na koniec 
roku obrotowego  

 
Środki trwałe razem 

 
158719,70 0,00           158719,70 

 

          b) umorzenie środków trwałych 

 

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

bilansowych 

Dotychczasowe 
umorzenie na 
początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie 
umorzenia śr. tr. 

Zmniejszenie 
umorzenia śr. tr. 

Stan na koniec 
roku obrotowego  

Umorzenie śr. tr. 
razem                147469,70                    0,00           147469,70 
 
 
         c) wartości niematerialne i prawne 
 
 

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

bilansowych 

Wartość początkowa 
na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości 
niematerialnych i 

prawnych 

Zmniejszenie 
wartości 

niematerialnych i 
prawnych 

Stan na koniec 
roku obrotowego  

Wartości 
niematerialne i 
prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
         d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 
 
 

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

bilansowych 

Dotychczasowe 
umorzenie na 
początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie 
umorzenia wnip 

Zmniejszenie 
umorzenia wnip 

Stan na koniec 
roku obrotowego  

Umorzenie wnip 
razem 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 



 
 
 

II. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: 
 

 
Wyszczególnienie  

Przychody za rok: 

2019 2018 

kwota % struktury kwota % struktury 
Przychody razem          
z tego: 12204,10 100 5706,90 100 

1) przychody z 
działalności statutowej 
- typowe                    0,00  

                      
0,00  

2) Inne przychody 
statutowe w tym: 12204,10  5706,90  

- dotacje, darowizny 12204,10  5706,90  

-inne 0,00  0,00  

3) pozostałe przychody 0,00  0,00  

4) przychody finansowe 0,00  0,00  

 
III. Struktura zrealizowanych kosztów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: 

 
 

 
Wyszczególnienie  

Koszty za rok: 

2019 2018 

kwota % struktury kwota % struktury 

Koszty razem                
z tego: 5463,37 100 

 
8270,36 100 

1) koszty realizacji  
zadań statutowych  

0,00  0,00 

 
 

2) koszty 
ogólnoadministracyjne 
z tego: 

 
 

5447,88  

 
 

8270,36 

 
 

 

- zużycie 
materiałów,energi 3158,31  0,00  

- usługi obce 380,00  5374,10  

-amortyzacja 0,00  0,00  

-wynagrodzenia 0,00  0,00  

- pozostałe koszty 1909,57  2895,96  

3) pozostałe koszty 
(operacyjne) 
działalności statutowej 0,00  

 
 
  0,00 

 
 

 

4) koszty finansowe 15,49  0,00  

 
 



 
 
 
 
 

IV.Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku 
obrotowym: 

 
Wyszczególnienie  Kwota 

1) Stan funduszu na początek roku: 74081,39 

2) Zwiększenia funduszu w ciągu roku w tym z tytułu: 0,00 

- rozliczenie wyniku fin. 0,00 
3) Zmniejszenie funduszu w ciągu roku – rozliczenie WF  -2563,46 

4) Stan funduszu na koniec roku 71517,93 

 
 

V.Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki 
 
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.  
 
 
 
Miejsce i data  sporządzenia                                                   Pieczątka firmowa 
  Niepołomice 24.03.2020r. 
 
 
 
Imie i nazwisko                                                                Zarząd organizacji: 
Podpis osoby sporządzającej                                      1.Wojciech Wróblewski (Prezes) 
 
  Halina Hofmann                                                        2. Agata Kalinowska-Dziadur    (Wiceprezes)       



Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu osoba podpisująca

2020-06-10 10:41:23 Minister Cyfryzacji Pieczec Podpisu Zaufanego 1
WOJCIECH WRÓBLEWSKI

2020-06-14 22:00:21 Minister Cyfryzacji Pieczec Podpisu Zaufanego 2
Agata Monika Kalinowska-Dziadur

2020-06-15 09:31:33 Minister Cyfryzacji Pieczec Podpisu Zaufanego 3
Halina Hofmann
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