
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

KOMITET OBRONY DEMOKRACJI UL. GÓRCZEWSKA 39 01-144 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności nie został ograniczony (nie jest oznaczony).

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Obejmuje okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 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 finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Na dzień sporządzania sprawozdania
finansowego nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

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

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia luk koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmują ogół kosztów poniesionych przez jednostkę na okres budowy, montażu, przystosowania i
ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania. Do kosztu wytworzenia lub kosztów nabycia dolicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych
na ich sfinansowanie i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nimi związane. Zgodnie z
ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych
przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Dla celów podatkowych jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z 15.02.1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jeden rok lub
wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł odpisywane są w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Przychody z działalności statutowej obejmują realizowane zgodnie z zapisami statutu darowizny, ofiary ze zbiórek publicznych oraz składki
członkowskie. Jednostka prowadzi zapisy kosztowe w układzie funkcjonalnym i rodzajowym. Jednostka prowadzi koszty w układzie
funkcjonalnym (kalkulacyjnym) z podziałem na koszty statutowe i administracyjne. Koszty i przychody wyrażone w walutach obcych wycenia
się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym przez NBP. W przypadku podatku dochodowego jednostka podlega pod
przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie wydatkowania na cele niestatutowe, a także korzysta ze zwolnień od
niektórych przychodów i dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ustawy o podatku dochodowego od
osób prawnych.
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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
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