
 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
STOWARZYSZENIA OŚWIATY I WYCHOWANIA ZA 2011 R. 
 
1. Nazwa: Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania 
Siedziba: Wrocław, ul. Rękodzielnicza 1 
Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 
Celem stowarzyszenia jest: 
- prowadzenie działalności w zakresie nauki ,edukacji, oświaty i wychowania 
-prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,  
 liceów ogólnokształcących i profilowanych, szkół policealnych 
- prowadzenie uczelni wyższych i instytutów naukowych 
- prowadzenie studiów podyplomowych, licencjackich, warsztatów, centrów kształcenia, 
ośrodków doskonalenia zawodowego i pedagogicznego 
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych 
- prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji 
- prowadzenie instytutu ochrony dóbr kultury i tradycji oraz prowadzenie centrum kultury i 
sztuki 
-prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną i sport oraz przeciwdziałającą  
 Patologiom społecznym 
- prowadzenie domów opieki i hospicjów 
-prowadzenie ośrodków i placówek opiekuńczych, oświatowych, oświatowo -wychowawczych 
dla dzieci ,młodzieży i osób niepełnosprawnych 
-tworzenie warunków do rehabilitacji i rewalidacji przez pracę osobom niepełnosprawnym. 
                                      

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z póżn.zm.) 
oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001r.w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 
działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz.1539; ost.zm. Dz.U.z 2003, Nr 11, poz. 117). 
 
 
2. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011 roku 
 Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
 Zakupione materiały i usługi są księgowane po stronie kosztów z datą realizacji zapłaty. 
 Środki pieniężne wykazane są według wartości.  
Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. 
 
 3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. 
zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 stycznia 2003 w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz.1539; ze zm. Dz.U.z 2003, Nr 
11, poz. 117 z późn. zm.). 
 
 
 
 
Wrocław, dnia 10.03.2012 
 



 
 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania 

 za 2011 rok 
 
 

I 
1. Stowarzyszenie posiada środki trwałe. 
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie występuje. 
3. Jednostka nie dzierżawi środków trwałych. 
4. Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
7. Zysk za rok obrotowy wyniósł   3.147.76zł  
8. Nie tworzono rezerw w roku obrotowym. 
9. Pozycja należności nie pojawiła sie w badanym okresie. 
10. Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. 
11. Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują. 
 
II 
1. Stowarzyszenie zatrudnia 8  pracowników na umowę o pracę  w 2011 roku . W 2011 roku 
działalność Stowarzyszenia skupiona była na prowadzeniu przedszkola, a także w zakresie nauki, 
edukacji, oświaty, wychowania i sprawowania opieki nad dziećmi. 
 
III 
1. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym 
roku obrotowego. 
2. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia występujące po dniu bilansowym, a nieuwzględnione 
w sprawozdaniu finansowym. 
3. W roku 2011 nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości, metod wyceny oraz zmian 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które wywarłyby istotny wpływ na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. 
4. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 
5. W informacji pominięto zagadnienia nie występujące w roku obrotowym. 
 

 

Wrocław, dnia  10.03.2012 
 
                                                                                       

 


