
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

Związku Rewizyjnego  Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka             
w Warszawie za 2019 rok 

 

1.Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych nie prowadzi działalności gospodarczej.  Rodzaj 

przeważającej działalności według PKD-9411Z – działalność pozostałych organizacji 

członkowskich, gdzie indziej nie klasyfikowana.  

Obecny adres siedziby: Warszawa,  ul. Mokotowska 14. 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000160603. 

2.  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres                   

od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności    

w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia 

bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności 

przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka. 

 4.  W strukturze organizacyjnej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka  

Stefczyka nie występują jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 

finansowe. 

5.     Wycena aktywów i pasywów oparta jest o regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (Dz. U. z  2013r.  poz. 330, z późn. zm), w szczególności:  

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych                          

i prawnych Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka przyjął 

następujące ustalenia: 

a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł zaliczane są do środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji 

bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 

Składniki majątku o wartości do  3.500 zł odpisywana są w momencie zakupu w koszty. 

b) posiadane wartości niematerialne i prawne umarza się w okresie 2 lat 



    W stosunku do lat ubiegłych nie zmieniono metod księgowości i wyceny. 

       Stan majątku na koniec 2019 roku wynosi      3.258.380,46 

        a)  wartość brutto             3.888.828,32 

        b) umorzenie                  630.447,86 

        c)  amortyzacja za 2019 r. wynosi                        130.716,63 

6. Obligacje przeznaczone do sprzedaży wycenia się poprzez kapitał z aktualizacji wyceny. 

7.   Przychody Związku stanowią składki z banków spółdzielczych oraz z badań sprawozdań 

    finansowych i szkoleń. Ponadto na przychody Związku składają się  odsetki od lokat  

    terminowych i obligacji. 

8.     Fundusz statutowo-organizacyjny tworzy się z nadwyżki bilansowej na podstawie    

        Uchwały Rady Nadzorczej. 

 8.    Fundusz zasobowy tworzy się z wpisowego wpłaconego przez banki spółdzielcze.  

 10.    Związek jest płatnikiem VAT. 

 11.     Związek nie zaciągał w 2019r.  kredytów bankowych na  finansowanie działalności. 

 

 

Warszawa, dnia 26.03.2020r. 
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