
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

SPOŁECZNE TOWARZYSWTO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 30 W TYCHACH
43-100 TYCHY
EDUKACJI 11 A 
0000076897

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i 
wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Josepha 
Conrada-Korzeniowskiego w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejestr Sądowy

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.09.2010-31.08.2011

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 sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji 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:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do 
stosowania postanowieniami uchwały nr 1039/09 z dnia 9 marca 2009 roku:
- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych  ich zbiór,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w 
szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości.
         Zakładowe zasady, metody wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów 
dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

         Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku 
do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:
1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w : .....nie 
wykazano.....
2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: ........nie wykazano..........
3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: ....nie 
wykazano....
4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: ......nie wykazano....
5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:  ....w kwotach wymaganych 
zapłaty...
6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: ......inwestycje 
krótkoterminowe-środki pieniężne w kwocie 233.184,90 zł....
7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: ....w kwotach wymaganych zapłaty....
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