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 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

STOWARZSZENIE AKADEMIA SPORTU 

         za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku 
 
 
 
1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu 
lub innego organu prowadzącego rejestr. 
 

STOWARZYSZENIE AKADEMIA SPORTU z siedzibą w Kiełpinie ul. Szkolna 7 jest wpisane do ewidencji 
stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Kartuskiego pod poz. ESZ9 (o.511.10.2017) 
 
W dniu 19.09.2017 roku zostało założone Stowarzyszenie Akademia Sportu. Celem działania Stowarzyszenia jest 
prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez: 

a) Upowszechnianie i tworzenie warunków dla uprawiania piłki ręcznej, przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz 
osoby niepełnosprawne, 

b) Propagowanie i działanie na rzecz tworzenia warunków zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez wychowanie 
fizyczne, sport i rekreację ruchową, 

c) Propagowanie i tworzenie warunków rozwoju idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, jako istotnego 
elementu rozwoju i wychowania, 

d) Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację 
ruchową, 

e) Stworzenie możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społeczne osób uzależnionych, zagrożonych 
uzależnieniem i członków ich rodzin, 

f) Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przemocy, uzależnień i problemów psychicznych, 
g) Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży w celu wszechstronnego ich rozwoju, a zwłaszcza ich sprawności 

umysłowej oraz fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
 

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest umownie ograniczony. 
 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 
 
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. 
 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
 
4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
poprzez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,  

 
 Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności określonej w statucie  
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 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. 

 
a. Zasady wyceny aktywów trwałych ustalono w następujący sposób: 

- Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte prze jednostkę prawa majątkowe nadające się do 
gospodarczego wykorzystania o wartości wyższej niż 3.500,00 zł, które przynoszą korzyści ekonomiczne dłużej niż 
rok; 
- Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o wartości wyższej niż 3.500,00 zł i przynoszące korzyści 
ekonomiczne dłużej niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.. 
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b. Zasady wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych ustalono w następujący sposób: 

- Rzeczowe składniki majątkowe o wartości do 3.500,00 zł. traktowane są, jako zużycie materiałów w momencie 
zakupu.  
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenie się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. 
c. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową 

według stawek podatkowych. 
d. Zapasy wycenie się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia - nie wystąpiły. 
e. Należności krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem 

zasady ostrożności  
f. Inwestycje długoterminowe nie występują, inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężna na kontach 

bankowych, wykazuje się w wartości nominalnej. 
g. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem 

zasady ostrożności  
h. Fundusz statutowy nie występuje. 
i. Ewidencja i kalkulacja kosztów prowadzona jest w zespole 4 i 5. 
j. Wynik finansowy ustalany jest według specyfiki działalności statutowej. 

 

 
 
 

Kiełpino, 29 marca 2019 roku 
 
 
 
 
OSOBA, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE 

KSIĄG RACHUNKOWYCH 
 KIEROWNIK JEDNOSTKI 
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