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Sprawozdanie finansowe składa się z: 

I. Informacji ogólnych 

II. Oświadczenia kierownictwa 

III. Bilansu 

IV. Rachunku zysków i strat 

V. Informacji uzupełniającej do bilansu  

VI. Informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. NAZWA I SIEDZIBA: 

International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Sekcja Polska 

Podkarpacka Grupa Wojewódzka 

35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 

Numer KRS: 0000482731 

 

2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI: 

Założenie prowadzenia działalności statutowej na czas  nieograniczony. 

 

3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM: 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.  

 

4. ZAŁOŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie 

co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2016 roku. Na dzień podpisania 

sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby 

na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu 

bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia 

dotychczasowej działalności. 

 

5. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY 

AKTYWÓW I PASYWÓW, POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU 

SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIE FINANSOWEGO. 

 

5.1.  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.(zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy o 

rachunkowości). 

 

5.1.1. Przychody 

 

Przychody z działalności statutowej obejmują uzyskane kwoty z tytułu składek, dotacji, darowizn -

ujmowane w okresach, których dotyczą. 

 

Na wynik finansowy  składają się również: 

 pozostałe przychody operacyjne pośrednio związane z prowadzoną działalnością, 

 przychody finansowe, np. z tytułu odsetek i różnic kursowych. 

 

5.1.2. Koszty 

 

Koszty prowadzi się w układzie rodzajowym, z podziałem na koszty statutowe oraz administracyjne. 

 

Na wynik finansowy składają się również: 

 pozostałe koszty operacyjne pośrednio związane z prowadzoną działalnością, 

 koszty finansowe, np. z tytułu odsetek i różnic kursowych. 
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5.1.3. Podatek dochodowy 

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, dochody w całości zwolnione są od podatku dochodowego 

(na podstawie art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

 

5.2.  BILANS 

 

5.2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia poniesionych przez jednostkę za okres ich 

budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, 

pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich 

wartości. 

1. Ewidencję analityczną – ilościową pozostałych środków trwałych, tj. takich, których wartość jest 

mniejsza lub równa ogłoszonej wartości środka trwałego w danym roku – (zgodnej z Klasyfikacją 

Środków Trwałych (KŚT)  opublikowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów)  prowadzi się w sposób 

uproszczony. Uproszczenie polega na sporządzaniu corocznej inwentaryzacji i ujmowaniu tych 

środków w spisie z natury zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. 

1.1. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i                              

wartości początkowej równej lub niższej 1.500 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia 

materiałów. 

1.2. Przedmioty o wartości początkowej ponad 1.500 zł do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji 

bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich wydania do używania. 

1.3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w 

pełnej ich wartości w koszty. 

2. Środki trwałe o wartości początkowej ponad 3.500 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich 

użytkowania, z zastosowaniem liniowej amortyzacji. 

3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej ponad 3.500 zł amortyzowane są 

proporcjonalne do ich okresu użytkowania. 

 

5.2.2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych : 

Składniki rzeczowe majątku obrotowego podlegają tylko ewidencji wartościowej. 

5.2.2.1. Materiały zalicza się w koszty w momencie zakupu 

 

5.2.3. Należności oraz udzielone pożyczki  

Należności wycenia się na koniec roku, w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

5.2.4. Inwestycje krótkoterminowe 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

5.2.5. Rezerwy 

Jednostka nie tworzy  rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

 

5.2.6. Krótkoterminowe zobowiązania 

Kredyty, pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, pozostałe  zobowiązania 

krótkoterminowe – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 












