
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DO

BUJAKA 15

30-611 KRAKÓW

KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie odtyczy.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020-31.12.2020

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 w dającej się przewidzieć przyszłości.

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
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Rzeczowe aktywa trwale – wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Środki pieniężne – wykazuje się w wartości nominalnej.
Należności stanowiące składnik aktywów jednostki, zalicza się do ogółu kontrolowanych przez jednostkę zasobów majątkowych o
wiarygodnie określonej wartości, powstałych w wyniku 
przeszłych zdarzeń. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności oraz z
uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość 
należności. Należności i roszczenia w walucie polskiej wykazuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej – w kwotach
brutto, to jest wraz z naliczonym podatkiem VAT.
Należności krótkoterminowe. Do należności krótkoterminowych, stanowiących aktywa obrotowe zalicza się wszystkie należności z tytułu
dostaw i usług niezależnie od umownego 
terminu wymagalności oraz z pozostałych tytułów, wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Należności długoterminowe są płatne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy oraz zaliczane te należności, które spełniają warunki zaliczenia do
aktywów finansowych wykazuje się w 
aktywach trwałych.
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami krajowymi – wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy należności i zobowiązania
wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi – księgowane są zarówno w walucie polskiej (PLN) jak i walucie obcej. Do wyceny
należności w walucie obcej przyjmuje się kurs 
średni NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wystawienie faktury.
Zobowiązania są to obowiązki jednostki do świadczeń, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych jej aktywów.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się w całości, niezależnie od umownego terminu ich zapłaty, do zobowiązań krótkoterminowych.
Pozostałe zobowiązania dzieli się na długo i
krótkoterminowe, analogicznie jak należności. Zobowiązania o charakterze rezerw i rozliczeń międzyokresowych podlegają również podziałowi
na długo- i krótkoterminowe.
Zobowiązania warunkowe - występujące wtedy, gdy obowiązek wykonania świadczenia zachodzi dopiero w razie zaistnienia określonych
zdarzeń w przyszłości, nie są wykazywane w 
bilansie.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny.
Międzyokresowe rozliczenia kosztów. Rozliczenia międzyokresowe czynne ewidencjonowane są wydatki poniesione lub zarachowane w roku
obrotowym, a dotyczące roku przyszłego lub 
lat następnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą wydatków poniesionych z góry na poczet kosztów następnych okresów.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dotyczą kosztów danego okresu udokumentowanych w okresach późniejszych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują środki pieniężne otrzymane w ramach dotacji lub środki na realizację celów statutowych w
przyszłych okresach. Zaliczone do 
rozliczeń międzyokresowych kwoty zwiększają stopniowo przychody.
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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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