
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

LUDOWY KLUB SPORTOWY "WARTA" SPORTOWA 1 42-244 MSTÓW MSTÓW ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2019 do 31-12-2019.

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 76, poz.
694 z 2002r) z późn. zm. tj.:
1) Środki trwałe są wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
a) środki trwałe o niskiej, jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł amortyzuje się w sposób uproszczony (tj. w
100% w miesiącu oddania do użytkowania);
b) środki trwałe powyżej 10.000,00 zł są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Min. Finansów
z dnia 17.01.1997r. (Dz.U. nr 6, poz. 35 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem ograniczeń ich wysokości dla celów podatkowych.
2) Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

3) Fundusze własne wycenia się według wartości nominalnej i wykazuje się w wysokości funduszu statutowego oraz wyniku finansowego za
okres sprawozdawczy i za lata ubiegłe.
4) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5) Rozliczenia międzyokresowe – obejmują otrzymane dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych w kwocie
pomniejszonej o równowartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych od tych środków.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w załączniku nr 6 Ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2020-03-12

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Elżbieta Stefaniak
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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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