
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ORGANIZACJI NARODÓW 
ZJEDNOCZONYCH
02-570 WARSZAWA
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 141 407
0000158391

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktywności w życiu 
społecznym. Wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w 
zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i 
współpracy. Popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń 
Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach w różnych częściach świata. 
Reprezentowanie i ochrona interesów weteranów – członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, 
administracyjnych i samorządowych oraz innych podmiotów. Działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-
bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, 
Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w 
Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej 
przez Stowarzyszenie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie występują okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i stosuje uproszczone zasady rachunkowości 
określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spólkami handlowymi, nieprowadzących działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za dany rok obrotowy, po zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego, jest przeznacza na realizację celów w kolejnym roku obrotowym.
3. Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe 
umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego 
roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar 
kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
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