Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości
w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe (wer 1.3.8.1)
https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start
Wybierz typ jednostki:
-> Jednostka OPP – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 UoR
Uwaga: opcja do wyboru dla każdej organizacji, nie tylko posiadającej status OPP
Typ danych liczbowych
-> w złotych
………………………………………………………………………………………….

Dane podstawowe
NIP:

5261670446

KRS:

0000211613

Nazwa Firmy:
(organizacji)

Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni"

Województwo:

Mazowieckie

Powiat:

M.St. Warszawy

Gmina:

M.St. Warszawy

Miejscowość:

Warszawa

Ulica:

Myśliwiecka

Nr budynku
Kod pocz.

6
00-459

Nr lokalu
Poczta:

Warszawa

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału)?

-> opcja "Nie"
Okres za który sporządzono sprawozdanie
Okres od:
Okres do:

01.01.2020

31.12.2020

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

31.03.2021

………………………………………………………………………………………….

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Wybór zakresu informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
-> Opcja: Wprowadzenie do sprawozdania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
- Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony:
od
do

Założenie kontynuacji działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
TAK
- czy działalność będzie kontynuowana
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
TAK
przez nią działalności
(TAK brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)
(NIE wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)
Jeśli zaz. NIE to opisz okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności:

Zasady (polityka) rachunkowości.
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
- metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.
Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana
jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych
- ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3
ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do
ustawy o rachunkowości.
- inne jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki:

Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni"
Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości
w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
należy zaznaczyć tylko te pozycje w których maną być wpisane kwoty.
BILANS sporządzony na dzień

AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów

1
Aktywa razem

A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

31.12.2020
Kwota aktywów na dzień:
31.12.2020
31.12.2019
(koniec roku
(koniec roku
bieżącego)
poprzedniego)
2
3
450 279,74

410 002,07

232 473,40

217 910,26

0,00
232 473,40
0,00
0,00
0,00

0,00
217 910,26
0,00
0,00
0,00

217 806,34

192 091,81

0,00
0,00
217 806,34
0,00

0,00
3 885,28
188 206,53
0,00

0,00

0,00

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
Pasywa razem

A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Kwota pasywów na dzień:
31.12.2020
31.12.2019
(koniec roku
(koniec roku
bieżącego)
poprzedniego)
2
3
450 279,74

410 002,07

449 112,47

410 002,07

11 196,98
398 805,09
39 110,40

11 196,98
0,00
380 195,46
18 609,63

1 167,27

0,00

0,00
0,00
1 167,27
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni"
Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości
w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
należy zaznaczyć tylko te pozycje w których maną być wpisane kwoty.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz

Wyszczególnienie

1

2

A. Przychody z działalności statutowej
I
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalności statutowej
B.
Koszty działalności statutowej
I
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej
C.
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

Kwota na
dzień
kończący
bieżący rok
obrotowy
3

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy
4

108 023,63
108 023,63

55 644,66
55 644,66

68 913,23
68 913,23

37 035,03
37 035,03

39 110,40

18 609,63

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

39 110,40

18 609,63

D.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

0,00
0,00

0,00
0,00

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

0,00
0,00

0,00
0,00

M.
N.
O.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

39 110,40

18 609,63

39 110,40

18 609,63

Dodatkowe
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)
Czy chcesz sporządzić "Zestawienie zmian w kapitale"?
-> opcja "Nie"
………………………………………………………………………………………….
Rachunek przepływów pieniężnych
(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)
Czy chcesz sporządzić "Rachunek przepływów pieniężnych"?
-> opcja "Nie"
………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Ogólne
w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dodaj wymagane "dodatkowe informacje i objaśnienia"
wg przez dodanie pliku (opcja 1) albo przez dodanie opisu (opcja 2):
OPCJA 1:
dodaj plik zawierający "dodatkowe informacje i objaśnienia"
wzór pliku w https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowej, plik:
Sprawozdanie-finansowe-2020-zalacznik-6_Informacja_dodatkowa.xls
(łączny rozmiar wszystkich załączanych plików zawierających elementy binarne nie może przekroczyć 49 MB,
nazwa pliku nie może zawierać spacji oraz polskich liter)

Opis pliku:
(przykładowy opis: Wszystkie wymagane wzorem sprawozdania z załącznika 6 ustawy o rachunkowości, informacje
dodatkowe zostały zawarte w załączonym pliku.)

OPCJA 2:
gdy organizacja jest bardzo mała, gdy aktywa, pasywa, przychody i koszty są bardzo niskie,
dodaj "dodatkowe informacje i objaśnienia" bez dodania pliku, wpisując wymagane informacje w polu "opis pliku"
Opis pliku:
przykładowy wpis:
Wszystkie wymagane dodatkowe informacje i objaśnienia podajemy bez załączania pliku:
1. Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń
lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. 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. Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się posiadane środki pieniężne w gotówce
..... na rachunkach bankowych ...... .

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów, np.:
Przychody działalności statutowej. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacja proj. …… ..... zł
- składki członkowskie: .... zł
- darowizny osób fizycznych: ...... zł
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów. np.:
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacja proj. …… ....... zł
- koszty finansowane ze składek: .... zł
- koszty finansowane z darowizn: .... zł
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego, np.:
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego, albo Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.
7. Inne informacje:
Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie
edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia
całego sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dotyczące podatku dochodowego - rok bieżący
(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)
Czy chcesz uzupełnić "Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący"
-> opcja "Nie"

Informacja dodatkowa
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 finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w
części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 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;
Fundacja 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;
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych. W pozycji
zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w nastepnym roku.
4) 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
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- darowizny od osób fizycznych
7 272,73 zł
- wpłaty z tytułu 1 procent
100 750,90 zł
108 023,63 zł
5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
przykładowy układ informacji
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- remont Liceum im. Stefana Batorego
32 000,00 zł
- wsparcie programowe drużyn Pomarańczarni
5 849,10 zł
- cyfrowe Archiwum Pomarańczarni
14 690,96 zł
- bieżące utrzymanie Chaty
5 920,09 zł
- prace projektowe adaptacji chaty
16 517,70 zł
- pozostałe działania statutowe Fundacji
2 691,82 zł
77 669,67 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy Fundacji w bieżącym roku nie zmienił się.
7)
Jeżeli 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 posiada status organizacji pożytku publicznego. Przychody środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 100750,90 zł, a poniesione koszty: 46074,64 zł.
8)

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.
Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe. Informację o otrzymanych
darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

