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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok 

 
 
1. Dane jednostki: 
 

a) nazwa STOWARZYSZENIE „LEGIONOWSKIE AMATORSKIE LIGI PIŁKARSKIE” 
 
b) siedziba:  ul. Parkowa 27, 05-120 Legionowo 

 
c) podstawowy przedmiot działalności to organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 

związanych z uprawianiem sportu (piłka nożna) 
 

d) organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,  IV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS to 28 wrzesień 2007 roku pod 
numerem KRS 0000289744. 
 

e) Posiadane numery identyfikacyjne : numer identyfikacji podatkowej (NIP) 536-183-07-25, 
REGON : 141165648, 

 
f) Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 8 grudnia 2008 

roku. 
 
2. Czas trwania Stowarzyszenia:  nieograniczony.  
 
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:  1 styczeń 2011 roku – 31 grudzień 2011 roku. 

Poprzedni rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.  
 
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

przez stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 
jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. W ocenie Zarządu nie 
istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

 
5. W skład Stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie 

sporządzające sprawozdanie finansowe.  
 
5. 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. 

 
 
Wartości niematerialne i prawne: 
 
W pozycji tej są ujmowane nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. 
  

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
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Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności 
wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości 
niematerialne amortyzuje się metodą liniową  przy zastosowaniu następujących stawek: 
- oprogramowanie i licencje 30-40%          
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są 
jednorazowo. 
 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych  
i prawnych do używania. 
 
Wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub 
innej o podobnym charakterze, zaliczone do majątku jednostki, amortyzuje się w okresie trwania 
umowy lub w okresie ekonomicznej przydatności użytkowanych praw – w zależności od tego, 
który z nich jest krótszy. 
 
 
Środki trwałe 
 
W pozycji tej są ujmowane rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na 
potrzeby jednostki. 
 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych 
na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 
 
Wartość początkowa środków trwałych [z wyjątkiem gruntów, które nie służą wydobyciu kopalin 
metodą odkrywkową] pomniejsza się  o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone 
zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne 
zużycie środków trwałych. 
  
 
Stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych są następujące: 
 
Budynki             -             10% 
Budowle            -              10% 
Komputery         -             30-40% 
Samochody        -              20% 
 
 
Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.  
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. 
 
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym 
charakterze, zaliczone do majątku jednostki, amortyzuje się w okresie trwania umowy lub  
w okresie ekonomicznej przydatności środka – w zależności od tego, który z nich jest krótszy. 
 
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych 
stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.  
Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne,  
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Środki trwałe w budowie 
 
W pozycji tej ujmuje się  zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, 
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów 
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia 
bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:  
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku 
wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. 
 
 
Inwestycje  
 
Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających  
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub 
innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do 
aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty ich wartości.  
 
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się  w bilansie według wartości rynkowej lub nabycia 
w  zależności od tego która z nich jest niższa przy czym skutki wzrostu lub obniżki wartości tych 
inwestycji zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych  
 
Pożyczki udzielone wycenione są w kwotach wymagających zapłaty. 
 
 
Zapasy: 
 
Materiały i towary na dzień bilansowy wycenia się  w cenach nabycia lub w cenach zakupu, jeżeli 
nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Na dzień bilansowy ceny 
materiałów i towarów porównano z cenami sprzedaży netto. Odpisy aktualizujące wartość 
materiałów i towarów wynikające z wyceny w cenach sprzedaży netto zaliczono odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych . 
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego stanowia materiały, towary i 
produkcja w toku. 
 
Rozchód zapasów odbywa się według zasady:  
 
Materiały i towary  wycenia się według cen ewidencyjnych ustalonych dla poszczególnych pozycji 
asortymentowych  na poziomie średniej ceny zakupu. 
Na dzień bilansowy dokonuje się rozliczenia stanu zapasów z  uwzględnieniem utraty  ich wartości  
tworząc rezerwy na utratę wartości  zapasów. 
 
Zaliczki na dostawy - ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. 
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Rozrachunki 
 
Należności 
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z 
zachowaniem ostrożności. 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności: 
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie 

objętej zabezpieczeniem, 
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% 

należności, 
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega a spłata należności nie jest 

prawdopodobna - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem, 
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności – do wysokości tych kwot, 
- przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 

nieściągalności.   
 
Odpisy aktualizujące należności dokonuje się analizując każdą należność oddzielnie, niezależnie  
od okresu zalegania biorąc pod uwagę stopień prawdopodobieństwa zapłaty i ewidencjonuje się 
odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od 
rodzaju należności, której odpis dotyczył. 
 
Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia 
bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji „Należności długoterminowe”.  
 
 
Zobowiązania 
 
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o 
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 
aktywów Stowarzyszenia. 
 
Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się je  według wartości nominalnej. 
Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  
Zasadę tę  Stowarzyszenie stosuje w stosunku do zobowiązań  do których otrzymała  na moment 
bilansowy noty odsetkowe.  W pozostałych sytuacjach  zobowiązania wycenia się  według wartości 
nominalnej.  
  
Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami 
umowy/ uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne 
lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.  
 
 
Środki pieni ężne 
 
Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. 
 
 
Różnice kursowe 
 
1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 

dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
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- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że 
w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny 
kurs – w przypadku pozostałych operacji.  

2. Na dzień bilansowy nie istniały pozycje bilansowe wyrażone w walucie, jednakże gdyby 
istniały zostałyby wycenione w następujący sposób :  

- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenionych metodą praw własności) – po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez 
bank, z którego usług korzysta Stowarzyszenie, nie wyższym jednak od kursu średniego 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,  

- składniki pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego 
usług korzysta Stowarzyszenie, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polskie na ten dzień, 

3. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów  
i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie 
należności i zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych.  

 
 
Rezerwy 
 
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je 
na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, 
kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe 
zobowiązania się wiążą.  
 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają dłużej niż 12 

miesięcy od dnia bilansowego, 
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają nie dłużej niż 

12 miesięcy od dnia bilansowego.  
 
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Stowarzyszenie uznaje prawdopodobne 
zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Stowarzyszenie przez kontrahentów, jeżeli kwota 
zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych 
do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie 
realizacji produkcji 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 
czasu lub wielkości świadczeń 
 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Stowarzyszenia obejmują w szczególności: 

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych 
fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach 
sprawozdawczych, 
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- przychody należne oszacowane na podstawie wyceny kontraktów długoterminowych 

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, 
środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, (jeżeli w oparciu o odrębne przepisy nie 
zwiększają kapitałów własnych), rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych środków trwałych sfinansowanych 

- wartość przyjętych nieodpłatnie w tym w drodze darowizny środków trwałych, środków 
trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku, 

- ujemna wartość firmy, jako różnica niższej ceny nabycia jednostki lub zorganizowanej części 
od wartości godziwej przyjętych aktywów netto. 

 
 
Przychody, koszty, wynik finansowy 
 
Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu  porównawczego. 
 
 

Legionowo, dnia 31 stycznia 2012 roku 
 
 
Podpisy członków Zarządu :  
 
 
 
……………………………………                       ……………………………………               
Robert Utko – Prezes Zarządu                     Szymon Baczyński – Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
……………………………………                       ……………………………………               
Paweł Chmielewski - Członek Zarządu          Damian Martin – Członek Zarządu Skarbnik 
 
 
 
……………………………………                        
Eryk Zawadzki - Członek Zarządu Sekretarz                
 
 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :  
 
 
 
……………………………………                        
Dariusz Petryka 


