
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SPORTÓW WALKI JUDO-JASŁO KOPERNIKA 6 33 38-200 JASŁO JASŁO
PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEST NIEOKREŚLONY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

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 SPORZĄDZONO PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.
NIE ISTNIEJA 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

Rachunkowość jednostki prowadzona jest przez podmiot zewnętrzny, któremu prowadzenie rachunkowości zlecono na podstawie Umowy o
prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zgodnie z ustalenia tej umowy podmiot: KDP Dębosz Sp. z o.o., z siedzibą w
Jaśle, ul. Rynek 14 zobowiązał się do prowadzenia rachunkowości podmiotu, przy użyciu programu komputerowego OPTIMA firmy
COMARCH.
Jednostka nie posiada aktywów trwałych i w związku z tym nie dokonuje ich wyceny. Aktywa obrotowe to w całości środki pieniężne
wyceniane wg wartości nominalnej. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.
Do ewidencji księgowej kosztów służą konta Zespołu 4 – „koszty według rodzaju”, z podziałem na realizowane projekty, działalność odpłatną i
nieodpłatną, rodzaje środków finansujących projekty oraz rodzaj realizowanych działań w poszczególnych projektach. W stowarzyszeniu
wszystkie ponoszone koszty są kosztami statutowymi.
Przychody jednostki ewidencjonowane są w zespole „7” w podziale na ich źródła, działalność odpłatną i nieodpłatną oraz rodzaje działalności.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. Nadwyżka przychodów nad kosztami lub nadwyżka kosztów nad
przychodami zwiększa lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty statutowe w latach następnych.
Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone dla jednostek opp zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Stosowane uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowści:
- zrezygnowano z zasady ostrożności przy wycenie posczególnych składników aktywów i pasywów,
- wycenę aktywów i pasywów dokonuje się z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w art. 28a ustawy o rachunkowości,
- Bilans jednostki zawiera informacje wymagane w załączniku Nr 6 do ustawy o rachunkowości,
- Rachunek zysków i strat zawiera informacje wymagane w załączniku Nr 6 do ustawy o rachunkowości,
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro, zwiększa po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczana na
zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego,
- jednostka może nie sporządzać informacji dodatkowej przy zachowaniu zasad określonych w art.48 ust.3 ustawy o rachunkowości,
- jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych,
- jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49 ustawy o rachunkowości

Data sporządzenia: 2022-06-06

Data zatwierdzenia:

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



GRZEGORZ DĘBOSZ
CELINA NOCULA - PREZES ZARZĄDU 
PRZEMYSŁAW CZARNECKI - WICEPREZES ZARZADU 
PAWEŁ PLISZYŁO - SEKRETARZ

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:
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