
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 działalnościjednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 - 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

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 niematerialnei prawne wyceniasię według cen nabycialub kosztówwytworzenia dla kosztówpracrozwojowych, pomniejszonych o
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy ztytułu trwałej utratywartości. Środkitrwałesą wycenianie wcenie nabycialub koszcie
wytworzenia po aktualizacjiwyceny składnikówmajątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizująceich
wartość. Składnikimajątku o przewidywanymokresie użytkowania nie przekraczającymjednego roku orazwartości początkowej nie
przekraczającej 3,5 tysiącazłotych sąjednorazowo odpisywane wciężar kosztówwmomencie przekazania do użytkowania. Środkitrwałe
umarzanesą wedługmetody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacjiwokresie odpowiadającym
szacowanemu okresowiich ekonomicznej użyteczności. Środkitrwałe wbudowie wyceniasię wwysokości ogółu kosztówpozostającychw
bezpośrednimzwiązku zich nabyciemlub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy ztytułu trwałej utratywartości. Inwestycje długoterminowe
wyceniasię według cen nabycialub cen zakupu, jeżeli koszty przeprowadzaniairozliczaniatransakcji niesąistotne. W przypadku gdy cena
nabyciajednakowych lub uznanych zajednakoweze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenieskładnikiwyceniasię według cen
przeciętnych ustalonychwwysokościśredniej ważonejcen danego składnikaaktywów. Inwestycje krótkoterminowe wyceniasię według art.
35 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Natomiast nierzadziej niż na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wyceniasię wedługwartości
rynkowej. Aktywafinansoweizobowiązaniafinansowezaliczane do instrumentówfinansowychwyceniasięzgodniezRozporządzeniem
Ministra Finansówz dnia 12 grudnia 2001 r. wsprawieszczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,zakresu ujawnianiaisposobu
prezentacjiinstrumentówfinansowychDz. U.z 2001 r. Nr 149, poz. 1674. Należnościwyceniasię wkwotachwymaganejzapłaty,z
zachowaniemzasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) Środki pieniężne wwalucie polskiej wykazujesię wwartości
nominalnej. Fundusze własne ujmujesię wksięgach rachunkowychwwartości nominalnej według ich rodzajówizasad określonych przepisami
prawa, statutu lub umowy spółki. Rezerwy nazobowiązania wyceniasię wedługwartości nominalnej. Nierzadziej niż na dzień bilansowy
wyceniasięzobowiązania wkwocie wymagającejzapłaty czyliz należnymi do tego dnia odsetkami. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu
zostaływycenione na dzień bilansowywkwocie wymagającejzapłaty.
Wynik finansowy jednostkiza dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągniętei przypadające najej rzecz przychody orazzwiązaneztymi
przychodami koszty zgodniezzasadamimemoriału, współmierności przychodówi kosztóworaz ostrożnej wyceny
Sprawozdaniefinansowezostało przygotowanezgodniezwymogamiUstawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi
jednostki. W sprawozdaniu finansowymJednostka wykazujezdarzenia gospodarczezgodniezich treściąekonomiczną
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Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-12-21
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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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