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Poc tek 2020 roku pr yni s ro pr estr enienie si wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu
krajach. Sytuacja ta ma negatywny wp yw na gospodark wiatow . Znac ne os abienie kursu
waluty polskiej, fluktuacja cen towar w, spadek warto ci akcji mog mie wp yw na sytuacj
jednostki w roku 2021. W dodatkowych informacjach i obja nieniach a c ono ocen
Kierwonika Jednostki do kontynuacji d ia alno ci.
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Aktywa i pasywa bilansu wycenia si nast puj co:
Warto ci niematerialne i prawne ora rodki trwa e wyceniane s wed ug cen nabycia lub
kos t w wytwor enia pomniejs onych o umor enie. Sk adniki maj tkowe formalnie spe niaj ce
kryteria alic ania do rodk w trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych lec o
jednostkowej cenie nabycia netto poni ej 10.000,00
alic ane s do materia w i odnos one
w 100% w kos ty u ycia materia w. Warto ci niematerialne i prawne ora rodki trwa e,
kt rych cena nabycia jest wy s a ni 10.000,00 amorty uje si metod liniow wed ug
stawek i asad uw gl dniaj cych okres ekonomic nej u ytec no ci poc ynaj c od miesi ca
nast pnego po oddaniu ich do u ytkowania.
Otr ymane nieodp atnie warto ci niematerialne i prawne ora rodki trwa e wycenia si na
d ie ich otr ymania w warto ci okre lonej w umowie darowi ny, a je li dokument nie awiera
danych o warto ci lub brak jest takiego dokumentu to w warto ci rynkowej. Drugostronnie s to
pr ychody pr ys ych okres w odpisywane stopniowo na po osta e pr ychody operacyjne
r wnolegle do amorty acji otr ymanych warto ci niematerialnych i prawnych lub rodk w
trwa ych.
Warto poc tkow rodk w trwa ych wi ks a si o kos ty uleps enia, gdy warto
uleps enia w danym roku obrotowym jest wy s a ni 10.000,00 . W pr ypadku, gdy warto
poniesiona na uleps enie danego rodka trwa ego w danym roku podatkowym nie jest wy s a
ni 10.000,00 poniesione nak ady s odnos one na koniec roku obrotowego w bie ce
kos ty d ia alno ci.
Nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej ap aty,
achowaniem asady ostro no ci
(dokonuj c odpis w aktuali uj cych kwoty okre lonych nale no ci do wysoko ci oc ekiwanej
ap aty, je eli jest ona ni s a od kwoty wier ytelno ci a d ia ania windykacyjne nie rokuj
nad iei lub ich pr eprowad enie nie by oby racjonalne.)
C ynne ro lic enia mi d yokresowe kos t w dokonywane s w odniesieniu do poniesionych
kos t w dotyc cych pr ys ych okres w sprawo dawc ych. Odpisy c ynnych ro lic e
mi d yokresowych kos t w nast puj stosownie do up ywu c asu. C as i spos b ro lic ania
jest u asadniony charakterem ro lic anych kos t w,
achowaniem asady ostro nej wyceny.
Fundus e w asne wyka uje si w sprawo daniu godnie
asadami okre lonymi pr episami
prawa i aktu ustanowienia organi acji w warto ci nominalnej.
Organi acja nie prowad i d ia alno ci gospodarc ej.
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Wynik finansowy ustala si na d ie bilansowy na koncie "Wynik finansowy".
Na wynik finansowy netto sk adaj si :
a)wynik d ia alno ci statutowej,
b)wynik d ia alno ci operacyjnej,
c)wynik operacji finansowych,
d)obowi kowe obci enia wyniku finansowego tytu u podatku dochodowego, kt rego
p atnikiem jest jednostka, i p atno ci nim r wnanych, na podstawie odr bnych pr epis w.
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Sprawo danie finansowe organi acji godnie art. 45 ustawy o rachunkowo ci sk ada si
wprowad enia do sprawo dania, bilansu, rachunku ysk w i strat ora dodatkowej informacji.
Sprawo danie spor

d a si

Sprawo danie finansowe spor

godnie

a c nikiem numer 6 do ustawy o rachunkowo ci.

d a si w walucie polskiej, w

otych i gros ach.
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Organi acja prowad i rachunkowo
godnie ustaw o rachunkowo ci ora
ro por d eniami wydanymi na jej podstawie, w s c eg lno ci ro por d eniem Ministra
Finans w o s c eg lnych asadach u nawania, metodach wyceny, akresie ujawniania i
sposobie pre entacji instrument w finansowych. Je eli wyst puje koli ja pomi d y ustaw o
rachunkowo ci a ro por d eniem wykonawc nym, organi acja stosuje asady okre lone w
ro por d eniu.
W akresie nieuregulowanym powy s ymi aktami, organi acja stosuje Mi d ynarodowe
Standardy Rachunkowo ci.
W pr ypadku nieuregulowania istotnych agadnie wyst puj cych w organi acji powy s ymi
aktami kierownik jednostki decyduje w formie pisemnej o astosowanym ro wi aniu opisuj c
to ro wi anie w informacji dodatkowej pr y spor d eniu sprawo dania
finansowego.
Rokiem obrotowym jest rok kalendar owy i jest stosowany r wnie do cel w podatkowych.
Okresem sprawo dawc ym dotyc cym ro lic enia dochodu CIT jest rok kalendar owy.
Organi acja spor

d a deklaracje podatkowe a pos c eg lne okresy sprawo dawc e.

Jednostk organi acyjn jest sied iba organi acji. O powo aniu odd ia w decyduje kierownik
jednostki w drod e uchwa y.
Ksi gi rachunkowe prowad one s pr e firm ewn tr n , posiadaj c uprawnienia do
wiadc enia takich us ug.
Ksi gi rachunkowe obejmuj : d iennik, konta ksi gi g wnej, estawienie obrot w i sald kont,
ksi gi pomocnic e.
Ksi gi rachunkowe prowad one s w formie komputerowej, pr y pomocy nast puj cych
program w: ''R2fk" - g wny program.
Sprawo danie finansowe jest spor d one na d ie amkni cia ksi g rachunkowych.
Sprawo danie finansowe organi acji sk ada si : Wprowad enia do sprawo dania
finansowego, Bilansu, Rachunku ysk w i strat, Dodatkowych informacji i obja nie .
Organi acja ewidencjonuje kos ty pr y astosowaniu kont espo u 5.
Dane lic bowe w sprawo daniu wyka uje si w

otych i gros ach.
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STOWARZYSZENIE "SZKO Y
DLA POKOJU"

01.01.2020 - 31.12.2020

2020

2019

47 197,70

42 797,15

47 197,70

42 797,15

0,00

0,00

0,00

0,00

40 497,59

54 482,48

40 497,59

54 482,48

0,00

0,00

0,00

0,00

6 700,11

-11 685,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506,98

469,24

6 193,13

-12 154,57

4 279,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 411,92

1 085,19

9 060,92

-13 239,76

0,00

0,00

9 060,92

-13 239,76
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STOWARZYSZENIE "SZKO Y
DLA POKOJU"

31.12.2020

2020

2019
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 136,90

9 075,98

0,00

0,00

0,00

0,00

18 136,90

9 075,98

0,00

0,00

0,00

0,00

18 136,90

9 075,98

18 136,90

9 075,98

0,00

0,00

0,00

0,00

9 075,98

22 315,74

9 060,92

-13 239,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 136,90

9 075,98
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Lic ba do c on ch opis

:0

Lic ba do c on ch plik
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INFORMACJA DODATKOWA
Informacje o s elkich obo ią aniach finanso ch
m
ł dł n ch ins r men ó
finanso ch g arancji i poręc eń l b obo ią ań ar nko ch nie
ględnion ch
bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy ier elności abe piec on ch r ec o o
Organi acja nie ma adn ch obowią ań t tułu dłu n ch instrumentów finansow ch
gwarancji i poręc eń lub obowią ań warunkow ch nieuw ględnion ch w bilansie
Informacje o k o ach alic ek i kred ó d ielon ch c łonkom organó adminis r jąc ch
ar ąd ając ch i nad or jąc ch e ska aniem oprocen o ania głó n ch ar nkó ora
s elkich k o spłacon ch odpisan ch l b mor on ch a ak e obo ią ań aciągnię ch
ich imieni
łem g arancji i poręc eń s elkiego rod aj e ska aniem k o ogółem
dla ka dej ka egorii
Organi acja nie ud iela kred tów c łonkom organów administrując ch ar ąd ając ch i
nad orując ch a tak e nie ma obowią ań aciągnięt ch w ich imieniu t tułem gwarancji i
poręc eń ws elkiego rodzaju.
U pełniające dane o ak

ach i pas

ach

Na majątek organi acji składają się
1) Aktywa
Środki pienię ne na rachunkach bankow ch 18 136,90 ł
2) Pasywa
Wynik finansowy roku 2020: 9 060,
ł
Wynik finansowy lat poprzednich: 9 075,
ł
4. Informacje o strukturze reali o an ch pr chodó
Daro i n pienię ne 44 435,00 ł
Składki c łonko skie
ł
Przychody z 1% podatku: 2 462,
ł
Umor enie po c ki otrzymanej w ramach Tarczy Antykryzysowej: 4 279,
Informacje o s r k r e poniesion ch kos ó
Przekazane darowi n pienię ne 40 497,
Kos t ogólne ar ądu
ł
Ró nice kursowe 1 411,
ł
Jednos ka posiada s a s Organi acji Po

ł

k P blic nego

ł

STOWARZYSZENIE SZKOŁY DLA POKOJU

Warszawa, 16 II 2021

OCENA ZDOLNOŚCI JEDNOSTKI DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju (organizacja pożytku publicznego)
jest od początku działalności garstką wolontariuszy bez biura i
pracowników zatrudnionych.
Pandemia ma wpływ na życie nas wszystkich, w wypadku
Stowarzyszenia jednak, ze względu na specyfikę działania organizacji,
wpływ jest znikomy:
• Nie mamy biura – każdy wolontariusz pracuje z domu, korzystając
ze swojego własnego komputera czy telefonu
• Nie mamy i nigdy nie mieliśmy pracowników pobierających
wynagrodzenie
• Na rok 2021 zostaliśmy zwolnieni z opłat za prowadzenie rachunku
przez Bank PKO BP
• Zbiórki na rzecz pomocy humanitarnej w Jemenie prowadzimy
głównie online – najczęściej poprzez udostępnianie informacji,
publikacji czy apeli – nie wymaga to kontaktów bezpośrednich.
Nawet gdybyśmy nie otrzymali ani złotówki od dzisiaj, to mamy
pieniądze na dwie kolejne dystrybucje żywności dla 50 rodzin
każda. Dystrybucje żywności w Jemenie wymagają pozyskania
zezwoleń i odbywają się
według ustalonego przez władze
scenariusza. Koszyki są rozstawiane na ogrodzonej przestrzeni
(np. boisko szkolne) w dużej odległości od siebie – żeby wszystko
było widoczne i transparentne. Tak było już przed pandemią.
Przedstawiciele obdarowanych rodzin najpierw podpisują listę, a
potem odbierają swoje zestawy. Zachowane są więc bezpieczne
odległości, a kobiety w Jemenie mają twarze całkowicie zakryte.
• W roku 2021 zobowiązaliśmy się również do wspierania
osieroconego niemowlęcia w mieście Taiz – to najciężej
doświadczone miasto w Jemenie, który cały jest największą
katastrofą współczesnego świata. Przekazujemy po 100 USD
miesięcznie na żywność i leki. Będziemy w stanie takie kwoty
przekazać.

• Współpracując od wielu lat z polskimi kontyngentami wojskowymi
w wielu miejscach na świecie pomagamy wspierać placówki
oświatowe. Najczęściej przekazujemy pozyskanie nieodpłatnie
komputery, podręczniki do języka angielskiego, meble czy inne
elementy
wyposażenia.
Teraz
otrzymaliśmy
sygnał
o
pięćdziesięciu sprawnych komputerach, które jedna z firm chce
nam przekazać nieodpłatnie. Jeśli projekt dojdzie do skutku,
wojsko zapewni transport zarówno w kraju, jak i poza. Wszystko
odbędzie się więc z zachowaniem wymaganych zasad
bezpieczeństwa.
• Od zawsze działamy w warunkach VUCA.
W imieniu Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju
Beata Błaszczyk (prezes)

