
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO UL. ARMII KRAJOWEJ 10/12 45-071 OPOLE OPOLE
OPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

-

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019-31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wycenione są, zgodnie z przyjętymi zakładowymi zasadami (polityką) rachunkowości, następującymi metodami:

1) wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),

2) środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne),

3) środki trwałe w budowie w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia,

4) inwestycje długoterminowe: udziały w wartości początkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące; inwestycje w nieruchomości według
wartości godziwej,

5) zapasy towarów i materiałów w cenach zakupu,

6) należnosci  w kwocie wymaganej zapłaty,

7) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,

8) fundusze własne w wartości nominalnej,

9) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty,

10) rozliczenia międzyokresowe kosztów-stosownie do upływu czasu.

Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr6 do ustawy o rachunkowości. Jednostka nie wypełnia druku
rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowaniapodatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto.

Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

1. ZHP nie stosuje pzrepisów Rozporządzenia Ministra Finansow z dnia 12.12.2001 r.  w sprawie szczegółowych zasad uznawania i sposobu
prezentacji instrumentów finansowych.

2. Umowy najmu, dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji klasyfikacji według zasad określonych w przepisach podatkowych. Rozliczanie w
czasie kosztów wstępnych opłat leasingowych z tytułu umów leasingu zawartych przed rokiem 2016 będzie kontynuowane do momentu
calkowitego rozliczenia.

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  uor.
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5. ZHP korzysta z uproszczeń w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla potrzeb bilansowych.

6. ZHP nie stosuje zasady ostrożności w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących i rezerw.

7. ZHP nie tworzy rozliczeń międzyokresowych biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne.

8. Dopuszcza się ztosowanie uproszczenia polegającego na amortyzacji środka trwałego jednym zapisem w roku, w grudniu danego roku,
jeżeli roczna kwota odpisów amortyzacyjnych danego środka trwałego nie przekracza 1.000zł

Data sporządzenia: 2020-07-15

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Rafał Chodorowski

Łukasz Czarnecki 
Maria Pobóg-Lenartowicz 
Tadeusz Witczak 
Grzegorz Krzyśków 
Anna Andrzejewska 
Jakub Lasek 
Adam Panczocha

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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