
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 - 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Tak

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

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jako jednostka o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37),
prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami roku poprzedniego, jeśli zostaje przeniesiona do funduszy
statutowy.

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.

 

4.Zapasy i materiały wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w cenie zakupu.

 

5.Należności i roszczenia na dzień bilansowy skorygowano o należności przeterminowane poprzez utworzenie rezerw w ciężar kosztów, a
następnie wykazano w bilansie.

 

6.Krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne) wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w sposób następujący:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych, w wartości nominalnej, zgodnie ich stanem na rachunkach bankowych,

- środki pieniężne w kasie – zgodnie z protokołami z inwentaryzacji kasy.

 

7.Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie zgodnie z zapisami

8. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

 

9. Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-28



 

10.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z  załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-23

Agnieszka Kosno Stanisław Woźniak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-28
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