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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. Informacji uzupełniających do rachunku zysków i strat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

I .  I N F O R M A C J E  O G Ó L N E  

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 .  C Z AS  T RWA N I A  D Z I A Ł A L N O Ś C I :   

Założenie prowadzenia działalności statutowej na czas nieograniczony . 

3.  OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM: 

 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 

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 2021 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 6 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. 

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 niniejsza lub 
równa ogłoszonej wartości środka trwałego w danym roku - (zgodnej z Klasyfikacją Środków Trwałych (KST) 
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 mąjątku 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 10 000,00 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 10 000,00 zł odpisuje się 
jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty. 

 
2.  Środki trwałe o wartości początkowej ponad 10 000,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich 
użytkowania, z zastosowaniem liniowej amortyzacji. 
3. Wartości niematerialne i  prawne o wartości jednostkowej ponad 10 000,00 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. 

 
5.2.7. Długoterminowe zobowiązania 
Kredyty, pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu dostaw i usług, z tytułu 
wynagrodzeń, zobowiązania wekslowe - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 
 
5.2.8. Kapitały własne 
- fundusz statutowy (w tym zysk z lat ubiegłych) 
- zysk (strata) netto roku obrotowego - wycenia się według wartości nominalnej. 
 
5.3 ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości. W roku obrotowym 2019, podobnie jak w 
roku ubiegłym, stowarzyszenie jako jednostka mikro korzysta przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości. 
 
 
 
Sporządzono  dnia  14.03.2022 roku 
 
 
 
 
 
 



 

II .  OŚWIADCZENIE K IEROWNICTWA  
Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, potwierdzam co następuje: 
 
1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie co do formy i treś ci z obowiązującymi przepisami 
prawa, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności 
za rok kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2021 
roku. Składa się ono z: 

- informacji ogólnych 
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021r. 
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2021- 31.12.2021r. 
- informacji uzupełniającej do bilansu. 
 

2.  Sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów, w tym również dotyczących braku wymaganych 
ujawnień. 
 

3.  IPA MSP Sekcja Polska - Podkarpacka Grupa Wojewódzka jest w stanie kontynuować działalność w 
dającej się przewidzieć przyszłości - to znaczy przez okres co nąjmniej jednego roku od daty bilansowej. 
 

4.  Nie wystąpiły żadne nieprawidłowości, za które odpowiedzialne byłyby osoby reprezentujące 
stowarzyszeni lub inne osoby, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 
 

5.  Ujęto w księgach i ujawniono w sprawozdaniu finansowym w sposób prawidłowy wszystkie 
zobowiązania. Jednostka nie posiadała żadnych nietypowych przyszłych zobowiązań lub zobowiązań 
umownych, które nie zostały zawarte w ramach zwykłej działalności i mogłyby mieć na nią negatywny wpływ. 
 

6.  Nie miały miejsca żadne wydarzenia po dniu  bilansowym, które wymagałyby ujawnienia w informacji 
uzupełniającej do bilansu lub skorygowania sprawozdania finansowego, inne niż już ujawnione w sprawozdaniu 
finansowym. 
 

7.  Nie wystąpiły żadne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć  na kontynuowanie 
działalności stowarzyszenia, lub prawidłowe i rzetelne ujęcie aktywów netto. pozycję finansową oraz wynik na 
działalności. 
 

8.  Sprawozdanie finansowe ujawnia wszystkie zdarzenia, których jesteśmy ś wiadomi, a które dotyczą 
możliwości kontynuacji działalności, włączając znaczące uwarunkowania, wydarzenia oraz jej plany. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

V INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 
 

1.  Zobowiązania finansowe lub zobowiązania warunkowe, nieuwzględnione w bilansie - nie wystąpiły 

2.  Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administracyjnych, zarządzających             
i nadzorujących - nie wystąpiły 

3.  Udziały (akcje) własne - nie wystąpiły 

4.  Aktywa obrotowe wynoszą  107 431,83 zł w tym:                                                                

 - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

• środków pieniężnych w kasie: 1 305,46 zł; 

• środków pieniężnych na rachunkach bankowych:                   100 710,28 zł 

- należności krótkoterminowe                                5 416,09 zł;    

                                                                                                       

VI INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

1.  Przychody z działalności statutowej w kwocie  167 582,11 zł obejmują: 

• przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 113 622,90 zł; 

• przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 7 890,00 zł; 

• przychody z pozostałej działalności statutowej:                   46 069,21 zł. 

 

2.  Koszty działalności statutowej w kwocie 165 731,97 zł obejmują: 

• koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 67 599,42 zł; 

• koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:             8 300,00 zł; 

• koszty pozostałej działalności statutowej:                        38 841,96 zł; 

3. Koszty ogólnego zarządu:                                 52 986,18 zł; 

 

4. Przychody finansowe w kwocie:                                 4,41 zł; 

                                                                                                              

5. Koszty finansowe w kwocie:                                  0,00 zł;   

                                                                                                              

7. Zysk netto w kwocie:                                      1 854,55 zł.                                                                                                                                 

   

Sporządzono dnia 14.03.2022 roku 

 

           Sporządziła:     Zatwierdził: 

                                                             

 

 


