
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE KLUB MŁODZIEŻOWY KRYNICA PARK SPORTOWY 5 33-380 KRYNICA-
ZDRÓJ KRYNICA-ZDRÓJ MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 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

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o
skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej
3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są
według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu
okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe wycenia się według cen nabycia lub cen zakupu, jeżeli koszty przeprowadzania i rozliczania transakcji nie są istotne.
W przypadku gdy cena nabycia jednakowych lub uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie składniki
wycenia się według cen przeciętnych ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według art.35 ust.1 ustawy o rachunkowości. Natomiast nie rzadziej niż na dzień bilansowy
inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz 1674.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutu lub umowy spółki.
Rezerwy na zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się zobowiązania w kwocie
wymagającej zapłaty czyli z należnymi do tego dnia odsetkami.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
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Elżbieta Mamiak-Szczepaniuk

Maciej Jasnosz - Prezes 
Grzegorz Kukulak - Wiceprezes 
Wojciech Różana - Wiceprezes 
Rafał Brecławski - Członek

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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