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I. Informacje ogólne

Firma, siedziba i adres oraz numer we wła�ciwym rejestrze s�dowym lub ewidencji  

Stowarzyszenie „Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie” 

Adres: 05-120 Legionowo, ul. Parkowa 27 

Numer w rejestrze w Krajowym Rejestrze S�dowym: 0000289744 (Rejestr stowarzysze�, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i SP ZOZ) 

Wskazanie czasu trwania działalno�ci jednostki  

Jednostka została zawi�zana na czas nieokre�lony.  

Wskazanie okresu obj�tego sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdania finansowe zostało sporz�dzone za rok obrotowy trwaj�cy od dnia 1 stycznia 2014 roku 

do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowo�ci przewidzianych dla jednostek mikro 

z wyszczególnieniem wybranych uproszcze�

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone według zasad dla jednostek mikro zgodnie z 

zał�cznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowo�ci (art. 45 ust. 5 pkt 4 ustawy o rachunkowo�ci) 

2. Zrezygnowano z zachowania zasady ostro�no�ci przy wycenie poszczególnych składników 

aktywów i pasywów, z wył�czeniem zasad opisanych w ostatnim punkcie (art. 7 ust. 2a ustawy),  

3. Odst�piono od sporz�dzania informacji dodatkowej (art. 48 ust. 3 ustawy) 

4. Jednostka nie sporz�dza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów 

pieni��nych (art. 48a ust. 3 i art. 48b ust. 4) 

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu 

kontynuowania działalno�ci gospodarczej przez jednostk� w daj�cej si� przewidzie�

przyszło�ci oraz czy nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie 

kontynuowania przez ni� działalno�ci 

Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci przez 

jednostk� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci. Nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie 

kontynuowania działalno�ci.  

Omówienie przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktywów 

i pasywów (tak�e amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporz�dzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru. 
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Warto�ci niematerialne i prawne

W pozycji tej s� ujmowane nabyte przez jednostk�, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj�tkowe 

nadaj�ce si� do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u�yteczno�ci 

dłu�szym ni� rok, przeznaczone do u�ywania na potrzeby jednostki. 

Warto�ci niematerialne i prawne wycenia si� według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 

lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl�dnieniem okresu ekonomicznej u�yteczno�ci warto�ci 

niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlaj� faktyczny okres ich u�ytkowania. Warto�ci niematerialne 

amortyzuje si� metod� liniow�  przy zastosowaniu nast�puj�cych stawek: oprogramowanie i licencje 30-

40%. Warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane s�
jednorazowo. 

Rozpocz�cie amortyzacji nast�puje nie wcze�niej ni� po przyj�ciu warto�ci niematerialnych  

i prawnych do u�ywania. 

Warto�ci niematerialne i prawne u�ywane na podstawie umów najmu, dzier�awy, leasingu lub innej o 

podobnym charakterze, zaliczone do maj�tku jednostki, amortyzuje si� w okresie trwania umowy lub w 

okresie ekonomicznej przydatno�ci u�ytkowanych praw – w zale�no�ci od tego, który z nich jest krótszy. 

�rodki trwałe

W pozycji tej s� ujmowane rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej u�yteczno�ci dłu�szym ni� rok, kompletne, zdatne do u�ytku i przeznaczone na potrzeby 

jednostki. 

Warto�� pocz�tkowa �rodków trwałych podlega podwy�szeniu o warto�� nakładów poniesionych na ich 

ulepszenie (przebudow�, rozbudow�, modernizacj�, rekonstrukcj�). Warto�� pocz�tkowa �rodków trwałych 

[z wyj�tkiem gruntów, które nie słu�� wydobyciu kopalin metod� odkrywkow�] pomniejsza si�  o odpisy 

amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl�dnieniem okresu u�yteczno�ci �rodków 

trwałych i odzwierciedlaj� faktyczne zu�ycie �rodków trwałych. 

  

Stawki amortyzacji stosowane dla �rodków trwałych s� nast�puj�ce: 

Budynki - 10% 

Budowle - 10% 

Komputery - 30% 

Samochody - 20% 

Aparat fotograficzny - 10% 

�rodki trwałe o warto�ci jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane s� jednorazowo.  

Rozpocz�cie amortyzacji nast�puje nie wcze�niej ni� po przyj�ciu �rodka trwałego do u�ywania. 

�rodki trwałe u�ywane na podstawie umów najmu, dzier�awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, 

zaliczone do maj�tku jednostki, amortyzuje si� w okresie trwania umowy lub  

w okresie ekonomicznej przydatno�ci �rodka – w zale�no�ci od tego, który z nich jest krótszy. 

W przypadku wyst�pienia przyczyn powoduj�cych trwał� utrat� warto�ci �rodków trwałych stosowne 

odpisy aktualizuj�ce pomniejszaj� warto�� bilansow� �rodków trwałych.  Odpisy aktualizuj�ce 

spowodowane trwał� utrat� warto�ci obci��aj� pozostałe koszty operacyjne,  
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�

�rodki trwałe w budowie

W pozycji tej ujmuje si�  zaliczane do aktywów trwałych �rodki trwałe w okresie ich budowy, monta�u lub 

ulepszenia ju� istniej�cego �rodka trwałego.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych 

przez jednostk� za okres budowy, monta�u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyj�cia 

do u�ywania, w tym równie� nie podlegaj�cy odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, koszt obsługi zobowi�za� zaci�gni�tych w celu ich finansowania i zwi�zane z nimi ró�nice 

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Warto�� �rodków trwałych w budowie pomniejsza si� o odpisy aktualizuj�ce w wypadku wyst�pienia 

okoliczno�ci wskazuj�cych na trwał� utrat� ich warto�ci. 

Inwestycje 

Inwestycje obejmuj� aktywa nabyte w celu osi�gni�cia korzy�ci ekonomicznych wynikaj�cych  

z przyrostu warto�ci tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych 

po�ytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 

wyceniane s� w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich warto�ci.  

Inwestycje krótkoterminowe wycenia si�  w bilansie według warto�ci rynkowej lub nabycia w zale�no�ci 

od tego która z nich jest ni�sza przy czym skutki wzrostu lub obni�ki warto�ci tych inwestycji zalicza si�
do przychodów lub kosztów finansowych  

Po�yczki udzielone wycenione s� w kwotach wymagaj�cych zapłaty. 

Zapasy

Materiały i towary na dzie� bilansowy wycenia si�  w cenach nabycia lub w cenach zakupu, je�eli nie 

zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Na dzie� bilansowy ceny materiałów i 

towarów porównuje si� z cenami sprzeda�y netto. Odpisy aktualizuj�ce warto�� materiałów i towarów 

wynikaj�ce z wyceny w cenach sprzeda�y netto zaliczono odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych . 

Rozchód zapasów odbywa si� według zasady:  Materiały i towary  wycenia si� według cen rzeczywistych.  

��������	
�

Na dzie� bilansowy nale�no�ci i udzielone po�yczki wycenia si� w kwocie wymaganej zapłaty, z 

zachowaniem ostro�no�ci.

Warto�� nale�no�ci aktualizuje si� uwzgl�dniaj�c stopie� prawdopodobie�stwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizuj�cego, w odniesieniu do nale�no�ci: 

- od dłu�ników postawionych w stan likwidacji lub upadło�ci – do wysoko�ci nale�no�ci nie obj�tej 

zabezpieczeniem, 

- od dłu�ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło�ci – w wysoko�ci 100% 

nale�no�ci, 

- kwestionowanych lub z których zapłat� dłu�nik zalega a spłata nale�no�ci nie jest prawdopodobna - do 

wysoko�ci nale�no�ci nie obj�tej zabezpieczeniem, 

- stanowi�cych równowarto�� kwot podwy�szaj�cych nale�no�ci – do wysoko�ci tych kwot, 

- przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie�stwa 

nie�ci�galno�ci.   
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Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci dokonuje si� analizuj�c ka�d� nale�no�� oddzielnie, niezale�nie  od okresu 

zalegania bior�c pod uwag� stopie� prawdopodobie�stwa zapłaty i ewidencjonuje si� odpowiednio w 

ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zale�no�ci od rodzaju nale�no�ci, 

której odpis dotyczył. 

Zobowi�zania

Za zobowi�zania uznaje si� wynikaj�cy z przeszłych zdarze� obowi�zek wykonania �wiadcze� o 

wiarygodnie okre�lonej warto�ci, które spowoduj� wykorzystanie ju� posiadanych lub przyszłych aktywów 

Stowarzyszenia. 

Na dzie� powstania, zobowi�zania wycenia si� je  według warto�ci nominalnej. 

Na dzie� bilansowy, zobowi�zania wycenia si� w kwocie wymagaj�cej zapłaty. Zasad� t�  Stowarzyszenie 

stosuje w stosunku do zobowi�za�  do których otrzymała  na moment bilansowy noty odsetkowe.  W 

pozostałych sytuacjach  zobowi�zania wycenia si�  według warto�ci nominalnej.  

  

Wył�czeniu z powy�szej reguły podlegaj� zobowi�zania finansowe, których /zgodnie z warunkami 

umowy/ uregulowanie nast�puje drog� wydania aktywów finansowych innych ni� �rodki pieni��ne lub 

drog� wymiany na instrumenty finansowe.  

�rodki pieni��ne

�rodki pieni��ne wycenia si� według warto�ci nominalnej. 

Ró�nice kursowe

1. Wyra�one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si� w ksi�gach rachunkowych na dzie�
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- �rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�, chyba, �e w 

zgłoszeniu celnym lub w innym wi���cym jednostk� dokumencie ustalony został inny kurs – w 

przypadku pozostałych operacji.  

2. Na dzie� bilansowy nie istniały pozycje bilansowe wyra�one w walucie, jednak�e gdyby istniały 

zostałyby wycenione w nast�puj�cy sposób :  

- składniki aktywów (z wył�czeniem udziałów w jednostkach podporz�dkowanych wycenionych 

metod� praw własno�ci) – po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług 

korzysta Stowarzyszenie, nie wy�szym jednak od kursu �redniego ustalonego dla danej waluty 

przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�,  

- składniki pasywów – po kursie sprzeda�y stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług 

korzysta Stowarzyszenie, nie ni�szym jednak od kursu �redniego ustalonego dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polskie na ten dzie�, 

3. Ró�nice kursowe, dotycz�ce innych ni� inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów  

i pasywów wyra�onych w walutach obcych, powstałe na dzie� wyceny oraz przy zapłacie nale�no�ci i 

zobowi�za� w walutach  obcych, zalicza si� odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.  

Rezerwy

Rezerwy s� to zobowi�zania, których termin wymagalno�ci lub kwota nie s� pewne. Tworzy si� je na 

pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowi�zania w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 

finansowych, strat nadzwyczajnych, zale�nie od okoliczno�ci z którymi przyszłe zobowi�zania si� wi���.  
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Rozliczenia mi�dzyokresowe czynne i bierne

Za bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów Stowarzyszenie uznaje prawdopodobne zobowi�zania 

przypadaj�ce na bie��cy okres sprawozdawczy, wynikaj�ce w szczególno�ci: 

1) ze �wiadcze� wykonanych na rzecz Stowarzyszenie przez kontrahentów, je�eli kwota zobowi�zania 

jest znana lub mo�liwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

2) z obowi�zku wykonania, zwi�zanych z bie��c� działalno�ci� przyszłych �wiadcze�, mo�liwych do 

oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji 

produkcji 

Odpisy czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów nast�puj� stosownie do upływu czasu 

lub wielko�ci �wiadcze�

Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów

Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów Stowarzyszenia obejmuj� w szczególno�ci: 

- równowarto�� otrzymanych lub nale�nych od kontrahentów �rodków udokumentowanych fakturami 

VAT z tytułu �wiadcze�, których wykonanie nast�pi w nast�pnych okresach sprawozdawczych, 

- przychody nale�ne oszacowane na podstawie wyceny kontraktów długoterminowych 

- �rodki pieni��ne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia �rodków trwałych, �rodków 

trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, (je�eli w oparciu o odr�bne przepisy nie zwi�kszaj�
kapitałów własnych), rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych 

�rodków trwałych sfinansowanych 

- warto�� przyj�tych nieodpłatnie w tym w drodze darowizny �rodków trwałych, �rodków trwałych w 

budowie, warto�ci niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle do odpisów amortyzacyjnych 

lub umorzeniowych tych składników maj�tku. 

Legionowo, dnia 25 marca 2015 roku 

Podpisy członków Zarz�du :  

……………………………………                         ……………………………………               

Robert Utko – Prezes Zarz�du                      Andrzej Tybuchowski – Wiceprezes Zarz�du 

……………………………………                         ……………………………………               

Paweł Chmielewski - Członek Zarz�du Sekretarz   Łukasz Wojnowski – Członek Zarz�du Skarbnik 

……………………………………                        

Wojciech Ł�czka - Członek Zarz�du             

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych :  

……………………………………                        

Dariusz Petryka 


