
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL
30-084 KRAKÓW
PODCHORĄŻYCH 3 
0000139752

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działalność klubów sportowych.

Wojskowy Klub Sportowy Wawel  działa na podstawie  przepisów ustaw:
              1/   z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity):
                     Dz. U. z 2001r. Nr79, poz. 855) z późniejszymi zmianami.
              2/   z dnia 25 czerwca 2010 r. Ustawa o sporcie (tekst jednolity: 
                     Dz. U. z 16 października 2010 r. Nr 127 poz. 857).
              3/   z dnia 24 kwietnia 2003r. Ustawa o działalności pożytku publicznego 
                     i o wolontariacie (Dz. U. 96.poz.873) z późniejszymi zmianami.
             4/    aktów wykonawczych do tych przepisów oraz Statutu.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 -31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

Klub prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy:
- znowelizowana ustawa o rachunkowości z dnia 20.09.1994r z póz. zm.;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi i nie prowadzących działalności gospodarczej;
- Statut Klubu.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny.
- Należności i zobowiązania wyceniono według wartości nominalnej wynikającej z dowodu źródłowego (faktury).

- Środki trwałe – w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.
- Fundusz statutowy ujęto -  w wartości nominalnej (wartość dodatnia).

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów jak również 
odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe 
tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zastosowano metody i zasady księgowe, które pozwoliły aby 
przedstawiało ono rzetelnie  i jasno sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy WKS „WAWEL”.
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