Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE AL. IX WIEKÓW KIELC 15 25-516 KIELCE KIELCE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie fin. sporządzone za okres od 01-.01.-2019 do 31.12.2019
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 sporządzone przyzałożeniu kontynuowania działalnosci gospodarczej przez jednostkę.
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
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 1.500 do 10.000 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.
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,
b) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej.
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,

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 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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