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Przemyśl, dnia 10 lutego 2014 roku
IPA/RP- 15/2014

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI
-SEKCJA POLSKA REGION PRZEMYŚL ZA 2013 ROK
CZĘŚĆ I.
1. WPROWADZENIE.
1.1 Stowarzyszenie
Przemyski Region Międzynarodowego Stowarzyszenie Policji mający siedzibę w Przemyślu
ul Bohaterów Getta 1 jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym na czas
nieokreślony o statusie „non profit”. Organizacyjnie należy do Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej
IPA wchodzącej w skład Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (International
Police Association). Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.
1.2 Podstawowy przedmiot działalności wg PKD (2007)
9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
1.3 Rejestracja Stowarzyszenia
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji jest zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Poznań-Nowe Miasto I Wilda Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000154720. W dniu 31 marca 2006 roku Stowarzyszenie otrzymało
status Organizacji Pożytku Publicznego.
Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 Statutu Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji Przemyski Region posiada osobowość prawną (KRS 0000412332)
W dniu 2 listopada 2010 roku Urząd Statystyczny w Rzeszowie Oddział w Przemyślu nadał
Przemyskiemu Regionowi numer ewidencyjny REGON 180 628 859.
Urząd Skarbowy w Przemyślu w dniu 3 listopada 2010 roku wydał decyzję w sprawie
nadania Przemyskiemu Regionowi IPA numeru identyfikacji podatkowej - NIP 795-25-10-344.
Od dnia 24 lutego 2012 roku Przemyski Region IPA jest zarejestrowany w KRS pod numerem
0000412332 – postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS.
Od 6 września 2013 roku (po wyborach) Prezydium Regionu posiadające uprawnienia
zarządzająco-wykonawcze działa w składzie:
-

przewodniczący – Jan Faber
sekretarz – Leszek Lichacz
skarbnik – Alicja Fejdasz
członek prezydium – Marek Chamera
członek prezydium – Robert Janicki
członek prezydium – Mariusz Gumienny
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Komisja Rewizyjna działa w składzie:
- przewodniczący – Marek Hajduk
- członek KR – Leszek Lechowicz
- członek KR – Ryszard Zioło
1.4 Działalność Stowarzyszenia












Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest:
tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy
zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie,
rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
przeprowadzanie krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych, spotkań
i seminariów w celu studiowania problemów zawodowych, kulturalnych i innych,
propagowanie i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych wyjazdów studyjnych,
propagowanie i przeprowadzanie imprez kształcących młodzież (podróże, wymiana
młodzieży, seminaria młodzieżowe),
wzmacnianie wśród służb policyjnych poczucia poszanowania prawa i utrzymania porządku,
zmierzanie do podniesienia prestiżu Policji w szczególności poprzez podnoszenie stanu
wiedzy o Policji w społeczeństwie oraz poprawę stosunków między społeczeństwem,
a Policją,
rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej
z innymi sekcjami narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju,
realizacja zadań z zakresu pożytku publicznego, a w szczególności: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; porządku
i bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1.5 Daty ograniczające rok obrotowy
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31
grudnia 2013 roku.
1.6 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres działalności Przemyskiego Regionu IPA jest nie oznaczony. Sprawozdanie finansowe
obejmuje rok obrotowy 2013 od tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013. Sporządzone zostało przy
założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej.
Na dzień sporządzania sprawozdania nie są nam znane okoliczności, które by wskazywały na
poważne zagrożenia dla kontynuowania dalszej działalności.
1.7 Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 591 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie
będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 15
listopada 2001r. Nr 137 poz. 1539).
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia jest sporządzane w wersji uproszczonej określonej
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie
będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 15
listopada 2001r. Nr 137 poz. 1539).
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Sprawozdanie
finansowe
zostało sporządzone na podstawie księgi rachunkowej
IPA prowadzonej w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami – polityką rachunkowości
ustaloną przez Prezydium i wprowadzoną uchwałą Walnego Zgromadzenia, która określa:
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym wewnętrzny plan kont(WPK) ustalony na
podstawie ramowego WPK Sekcji Polskiej IPA,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- wzór sprawozdania finansowego z rachunkiem wyników określony został w załącznikach do
uchwały.






Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono
z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową,
przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
o wartości do 3.500 zł będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do używania,
tj., w 100%. Natomiast powyżej kwoty 3.500 zł według ceny nabycia pomniejszonej
o miesięczne odpisy przez cały czas trwania amortyzacji.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fundusze wyceniono – w wartości nominalnej.
Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego
grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie
finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.
1.8 Dane dotyczące roku obrotowego
Rok obrotowy zakończył się wynikiem finansowym ujemnym. Strata wynosi 196,05 zł.
Suma aktywów i pasywów zamknęła się kwotą 1.108,19 zł.
1.9 Podział wyniku finansowego
Działalność statutowa Przemyskiego Regionu IPA w całokształcie działalności zamknęła się
nadwyżką kosztów nad przychodami - stratą w kwocie 196,05 zł. Wartość ta po zatwierdzeniu
zmniejszy fundusz statutowy. Fundusz statutowy Przemyskiego Regionu IPA wynosi 1,108,19 zł.
CZĘŚC II
1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU
1.1 Aktywa trwałe.
1.2 Na koniec 2013 roku Przemyski Region IPA nie posiadał rzeczowych aktywów trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji
długoterminowych, ani długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.
1.3 Aktywa obrotowe
Na koniec 2013 roku Stowarzyszenie posiadało następujące aktywa obrotowe w łącznej
kwocie 1.108,19 zł:
a) na stanie magazynu (na składzie) – 399 zł,
b) środki pieniężne zgromadzone w kasie w kwocie – 350,12 zł,
c) środki finansowe zgromadzone na koncie bankowym – 359,07 zł
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1.4 Fundusze własne
Na koniec 2013 roku fundusz statutowy wyniósł 1.108,19 zł. Wynik finansowy netto za rok
obrotowy był ujemny (strata) i wyniósł – 195,66 zł.
1.5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Na koniec 2013 roku Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań długoterminowych z tytułu
kredytów i pożyczek, funduszy specjalnych ani rozliczeń międzyokresowych. Nie tworzono rezerw
na zobowiązania.
1.6 Suma pasywów zamyka się kwotami:
a) fundusz statutowy w kwocie – 1.108,19 zł
2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACUNKU WYNIKÓW
W przychodach i kosztach ujęto wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty dotyczące
2013 roku niezależnie od terminu ich poniesienia.
2.1. Przychody i koszty działalności statutowej




Przychody z działalności statutowej w 2012 roku wyniosły 19.930,41 zł w tym:
z tytułu składek członkowskich – 10.840 zł;
z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 5.181,36 zł (wpłaty 1% podatku)
pozostałe przychody określone statutem – 3.659,86 zł






Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 16.436,34 zł w tym:
z tytułu składek przekazanych do Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA – 1.590 zł;
z tytułu składek przekazanych do Sekcji Polskiej IPA – 4.480 zł;
z realizacji zadań statutowych działalności pożytku publicznego – 6.198,93 zł;
pozostałe koszty – 4.167,41 zł.

2.2. Koszty administracyjne





Koszty administracyjne wyniosły 3.442,73 zł w tym:
zużycie materiałów i energii – 812,83 zł;
usługi obce – 317,92 zł;
gadżety, upominki, amortyzacja – 1.728,48 zł;
pozostałe koszty - delegacje itp. – 583,50 zł

2.3. Pozostałe przychody i koszty
Nie odnotowano takich przychodów i kosztów (konto 61 - niezawinione niedobory
inwentaryzacyjne, odpisanie należności nieściągalnych czy przedawnionych).
2.4. Przychody i koszty finansowe
W 2013 roku nie odnotowano przychodów finansowych. Koszty finansowe wyniosły 247,39
zł w tym są koszty opłat pocztowych za przesyłki pocztowe i opłat bankowych za przekazy i
przelewy.
2.5. Straty i zyski nadzwyczajne
Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.
2.6. Wynik finansowy ogółem
W 2013 roku wynik finansowy ogółem wynosi -195,66 zł (strata).
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3. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W DEKLARACJI CIT-8
Przychody wykazane w deklaracji CIT-8 za 2013 rok wyniosły 19.930,41 zł, natomiast koszty
uzyskania przychodu – 20.126,46 zł. Strata wykazana w deklaracji CIT-8 wynosi 196,05 zł.
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
4.1 Gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową
W 2013 roku Przemyskiemu Regionowi IPA nie udzielano gwarancji ani poręczeń. Region nie
udzielał gwarancji i poręczeń. Stowarzyszenie nie posiada innych zobowiązań związanych
z działalnością statutową.
4.2 Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania
Przychody Stowarzyszenia obniżyły się w porównaniu z 2012 rokiem o 3.059,11 zł. Wydatki
na cele statutowe zwiększyły się 2.076,82 zł natomiast obniżeniu o 3.969,38 zł uległy koszt
administracyjne i finansowe. Źródła finansowania i składniki majątku pozostają bez zmian. Planuje
się wzrost przychodów tytułu składek członkowskich do dyspozycji Przemyskiego Regionu IPA.
Ponadto planuje się zwiększenie przychodów z tytułów: działalności statutowej nieodpłatnej
i odpłatnej pożytku publicznego, darowizn od osób wspierających działalność Stowarzyszenia,
dotacji i subwencji.
Sporządziła Alicja Fejdasz – Skarbnik
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