
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO UL. JANA MIKLASZEWSKIEGO 5 02-776 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000141267. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego posiada status OPP od
19 kwietnia 2006 r.

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas działania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działaności.

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. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załacznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U z 2020 r.
poz. 351).

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z
dokumentacją przyjetych zasad (polityką) rachunkową.

3. Metody wydeny aktywów i pasywów.

Aktywa trwałe – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. 
 Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych
ustala się metodą liniową. Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Inwestycje krótkoterminowe obejmują
środki pieniężne. Do środków pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym, a
także naliczone odsetki od tych aktywów. Środki pieniężne wycenia się według ich wartości nominalnej. Do środków pieniężnych zalicza się
aktywa w formie krajowych środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym, a także naliczone odsetki od tych aktywów. Związek nie
posiada nabytych akcji, obligacji oraz innych inwestycji długoterminowych.

Fundusz statutowy, jest to fundusz podstawowy jednostki tworzony na podstawie prawa i statutu, przeznaczony na finansowanie działalności
statutowej. Kapitał (fundusz) rezerwowy jest to fundusz specjalny przeznaczony na realizację zadań Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to
fundusz powstały z wpłat środków 1% odpisu pdof, a nie wydatkowany w latach poprzednich. Zysk (strata) netto – wynik finansowy obejmuje
wynik na działalności statutowej powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe oraz pomniejszony pozostałe koszty i koszty
finansowe. Wynik finansowy jest przenoszony na fundusz statutowy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Wynik finansowy
Związku jest przenoszony na fundusz statutowy, a wynik finansowy Organizacji Pożytku Publicznego zwiększa lub zmniejsza fundusz
rezerwowy odpisu 1% pdof. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Związek nie posiada zobowiązań
długoterminowych, kredytów i pożyczek.

Data sporządzenia: 2022-05-18

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-06



Data zatwierdzenia: 2022-05-19

Jolanta Armanowska Marek Bielec 
Adam Spychalski

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: 2022-09-06
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