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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy FUNDACJA SKAUTÓW EUROPY

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA

Siedziba

Miejscowość WARSZAWA

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA

Ulica BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R.

Nr budynku 14

Nr lokalu

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 02-366

Adres

Poczta WARSZAWA

NIP 7010601880

KRS 0000630693

Data od 2020-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2020-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjete zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywow i pasywow. W jednostce stosuje
się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów: ― środki trwałe oraz wartości n
iematerialne i prawne- według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości; ― udziały w obcych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia, pomniejszo
nej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; ― inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub wartości
rynkowej (niższej z nich); ― rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia; ― należności i udzielone
pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty; ― zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty; ― rezerwy – w uzasadnionej
, wiarygodnie oszacowanej wartości; ― kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości
nominalnej

ustalenia wyniku finansowego

Ustala się wynik finansowy i sporzadza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające
były porównywalne.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Fundacja Skautów Europy sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem NR 6 Ustawy o Rachunkowo
ści.

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 16 304,43 11 424,43 -

• Aktywa trwałe 0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 16 304,43 11 424,43 -

•• Należności
krótkoterminowe

16 304,43 11 424,43 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 -

Pasywa razem 16 304,43 11 424,43 -

• Fundusz własny 2 500,00 2 500,00 -

•• Fundusz statutowy 2 500,00 2 500,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

8 924,43 1 174,43 -

•• Zysk (strata) netto 4 880,00 7 750,00 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

5 180,00 8 050,00 -

Koszty działalności
statutowej

0,00 0,00 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

5 180,00 8 050,00 -

Koszty ogólnego
zarządu

300,00 300,00 -

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

4 880,00 7 750,00 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

4 880,00 7 750,00 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok 2020. 1. Informacje
o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowy
ch, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administruj
ących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych
warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii; Organizacja nie udziela
kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a
także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju. 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 1. Na aktywa
obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe” składają się środki na kontach
bankowych. 2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich
źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji
pochodzących ze środków publicznych; Przychody działalności statutowej 1. Nieod
płatnej działalności pożytku publicznego - Darowizny os. Fizyczne 5.180,00 zł 3. Infor
macje o strukturze poniesionych kosztów; Koszty działalności statutowej Brak kosztów
działalności statutowej. 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania
funduszu statutowego; W roku 2020 fundusz statutowy nie został zwiększony. 5. Jeżel
i jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; Fundacja nie posiada
statutu organizacji pożytku publicznego.
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