
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
25-516 KIELCE
AL. IX WIEKÓW KIELC 15 
0000048926

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2017  - 31.12.2017

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

5) 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmniejszonym 
istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan 
likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności.
6) 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)

7) 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
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Sporządzono dnia :

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

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w 
wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej od 1500 do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu
wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) składniki majątkowe o wartości poniżej 1500zł odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania
przychodu
c) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych,
d) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą 
utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy
uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
b) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej.
c) zapasy
- firma nie prowadzi magazynu zapasów. Wszystkie zakupy są zużywane na bieżąco.
Kredyty i pożyczki
Na dzień bilansowy Firma nie korzysta z kredytów ani z pożyczek.
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane są w wartości nominalnej,

Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady
memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, 
usług
oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z
uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług,
oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat 
ze
sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu),
powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży
produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w
szczególności odsetek za zwłokę w zapłacie, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji

finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od
pożyczek i zobowiązań.
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Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości
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