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I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. NAZWA I SIEDZIBA:
International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)- Sekcja PolskaRegion Przemyśl 37-700 Przemyśl ul Bohaterów Getta 1
Przemyski Region IPA posiada status Organizacji Pożytku Publicznego
–
postanowienie RZ.XIINS-REJ.KRS/004640/14/187 Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział
XII Gospodarczy KRS.
Organizacyjnie należy do Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA wchodzącej w skład
Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (International Police Association).
Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata. Od 30 września 2016 roku (po
wyborach) Prezydium Regionu posiadające uprawnienia zarządzająco-wykonawcze działa
w składzie:
- przewodniczący – Jan Faber
- sekretarz – Leszek Lichacz
- skarbnik – Alicja Fejdasz
- członek prezydium – Jerzy Michael
- członek prezydium – Robert Janicki
- członek prezydium – Wojciech Skorża
Komisja Rewizyjna działa w składzie:
- przewodniczący – Marek Hajduk
- członek KR – Maciej Sochacki
- członek KR – Wojciech Wysocki
2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI:
Założenie prowadzenia działalności na czas nieograniczony.
3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM:
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku
4. ZAŁOŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2018 roku. Na dzień
podpisania sprawozdania finansowego nie stwierdza się 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.
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5.1.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej (zgodnie z załącznikiem
nr 1 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
Jednostka prowadzi działalność statutową pożytku publicznego, dochody w całości
zwolnione są od podatku dochodowego (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c 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 i nie są objęte ewidencją wyposażenia.
1.2. Składniki majątku i wartości początkowej ponad 1.500 zł do 10.000 zł o przewidywanym
okresie użytkowania krótszym niż rok są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia
materiałów są objęte ewidencją wyposażenia.
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1.3. Przedmioty o wartości początkowej ponad 1.500 zł do 10.000 zł o przewidywanym okresie
użytkowania dłuższym niż rok wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych
i umarza jednorazowo w miesiącu ich wydania do używania.
1.4. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisuje się
jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.
2. Środki trwałe o wartości początkowej ponad 10.000 zł amortyzowane są proporcjonalnie do
okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej amortyzacji.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej ponad 10.000 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
Jednostka zgodnie z obowiązującym statutem nie udziela pożyczek.
5.2.4. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5.2.5. Rezerwy
Jednostka nie tworzy
dochodowego.

rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku

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.
5.2.9. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Jednostka nie dokonywała transakcji w walutach obcych.
5.2.10. Wycena transakcji na rachunku walutowym
Jednostka nie posiadała rachunku walutowego.

5.3.

ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Nie korzysta
z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości.
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II.

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM PRZEMYSKIEGO REGIONU IPA

Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, potwierdzamy co następuje:
1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje
istotne dla oceny wyniku finansowego działalności za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018
roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Składa się ono z:
- informacji ogólnych
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
- informacji uzupełniającej do bilansu.
2. Sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów, w tym również dotyczących braku
wymaganych ujawnień.
3. IPA MSP Sekcja Polska – Region Przemyśl jest w stanie kontynuować działalność w dającej się
przewidzieć przyszłości – to znaczy przez okres co najmniej 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 świadomi, a które
dotyczą możliwości kontynuacji działalności, włączając znaczące uwarunkowania,
wydarzenia oraz jej plany.
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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
VI INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
W przychodach i kosztach ujęto wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty dotyczące
2018 roku niezależnie od terminu ich poniesienia.
6.1 Przychody i koszty działalności statutowej
Środki finansowe i rzeczowe do dyspozycji w 2018 roku wynosiły łącznie: 146.242,45
zł w tym: przychód 137.462,26 zł + bilans otwarcia 8.780,19 zł:







przeniesione środki pieniężne z 2017 roku – 8.780,19 zł
Składka członkowska – 15.680 zł
odpłatna działalność OPP (wpisowe siatkówka, festyn,) – 7.785 zł
nieodpłatna działalność statutowa pożytku – 11.581,48 zł (wpłaty 1% podatku);
dotacje publiczne – 27.000 zł
darowizny – 59.458,28 zł w tym:
 darowizny charytatywne – 17.825,16 zł
 darowizny rzeczowe (opaski odblaskowe, art. spożywcze) – 5.439,16 zł
 darowizny na cele statutowe – 13.700 zł
 pozostałe darowizny na działalność pożytku publicznego – 22.493,96 zł
 pozostałe przychody określone statutem – 15.957,50 zł
6.2 W 2018 roku wydatkowano łącznie 136.929,81 zł i są to koszty:
Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 127.857,99 zł w tym:
 z tytułu składek odprowadzonych do Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA – 8.825,00 zł;
 realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 100.514,37 zł
w tym:






darowizny charytatywne – 36.038,80 zł
organizacja Święta Policji i wystawy historycznej – 27.000 zł
organizacja imprez sportowych - 24.165,66 zł
organizacja konkursów z zakresu prewencji – 1.499 zł
pozostałe zadania statutowe pożytku publicznego – 11.810,91 zł

 wydatki na realizację zadań pożytku publicznego z 1% OPP – 10.512,32 zł
 wydatki na promocję 1% OPP – 221,30 zł
 realizacji zadań statutowych odpłatnej działalności pożytku publicznego – 7.785,00 zł.
6.3 Koszty ogólnego zarządu
Koszty te wyniosły 8.950,72 zł w tym:
 zużycie materiałów i energii – 2.197,71zł;
 usługi obce – 875,99 zł;
 gadżety, upominki, amortyzacja – 4.180,73zł;
 podatki i opłaty – 906,71 zł
 pozostałe koszty – 789,58 zł
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6.4 Pozostałe przychody i koszty (konta 760 i 761)
Nie odnotowano przychodów i kosztów operacyjnych nie związanych bezpośrednio z
działalnością stowarzyszenia - niezawinione niedobory inwentaryzacyjne, odpisanie należności
nieściągalnych czy przedawnionych).
6.5 Przychody i koszty finansowe
W 2018 roku nie odnotowano przychodów finansowych. Koszty finansowe wyniosły 121,10
zł w tym są koszty opłat pocztowych za przesyłki pocztowe i opłat bankowych za przekazy
i przelewów.
6.6 Przychód i rozchód 1% OPP
W 2018 na konto OPP Przemyskiego Regionu wpłynęła kwota 11.581,48 zł. Z 2017 roku
pozostało do wykorzystania 39,10 zł. . Na realizację zadań pożytku publicznego z 1% OPP
przeznaczono kwotę 10.512,32 zł w tym na promocję 1% OPP 221,30 zł. Według stanu na dzień
31 grudnia 2018 roku Region posiada do środki finansowe w kwocie 873,86 zł.
6.7 Wynik finansowy ogółem
W 2018 roku wynik finansowy jest dodatni i ogółem wynosi 532,45 zł (zysk).
6.8 Rozliczenie przychodów i kosztów w deklaracji cit-8
Przychody wykazane w deklaracji CIT-8 za 2018 rok wyniosły 137.462,26 zł, natomiast
koszty uzyskania przychodu – 20.573,75 zł. Dochód podatkowy w deklaracji CIT-8 wynosi
116.888,51 zł. Jest dochód w całości wolny od podatku.
VII POZOSTAŁE INFORMACJE
7.1 Gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową

W 2018 roku Przemyskiemu Regionowi IPA nie udzielano gwarancji ani poręczeń. Region nie
udzielał gwarancji i poręczeń. Stowarzyszenie nie posiada innych zobowiązań związanych
z działalnością statutową.
7.2 Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania

Przychody Stowarzyszenia zwiększyły się w porównaniu z 2017 rokiem o 33.905,50 zł.
Wydatki na cele statutowe zwiększyły się o 29.183,92 zł natomiast koszty ogólnego zarządu
i finansowe zwiększyły się o 5.644,58 zł. 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: odpisu 1 % podatku,
statutowej nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, darowizn od osób wspierających
działalność Stowarzyszenia, dotacji i subwencji.
Sporządzili:
Jan Faber – Przewodniczący
Alicja Fejdasz – Skarbnik
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