
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DZIEWIĄTKA" W LEGNICY MARYNARSKA 31 59-220 LEGNICA LEGNICA
DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 r. - 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

nie dotyczy

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 i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe kontrolowane przez
jednostkę, o wartości początkowej wyższej niż 1.000,00 ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym jako
dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zalicza sie do środków trwałych niskocennych.
Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej jednostkowej 200,00 nie są zaliczane do środków trwałych.
Prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa. Każdy środek trwały, z wyjątkiem środków trwałych niskocennych, jest klasyfikowany
zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych(KŚT).
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania, środki o
przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. Wartość
początkowa środka lub wartości niematerialnej lub prawnej to: !0 w przypadku zakupu - kwota należna sprzedającemu powiększona o
wszelkie koszty związane z zakupem, 2). w przypadku wytworzenia we własnym zakresie to koszt wytworzenia czyli wartość zużytych
składników rzeczowych i usług obcych, 3) darowizny - wartość początkowa to cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z
dnia nabycia.
Zapasy materiałów wycenia się wg cen zakupu a ich ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo - wartościową. Ich zakup obciąża
bezpośrednio koszty działalności.
Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wycenia si w w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.
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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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