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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W NOWYM SĄCZU, jest 

Stowarzyszeniem działającym od 1989 roku. Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000028184 - Sąd Rejonowy w Krakowie, XII wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem 12.05.2004 roku wpisane jako podmiot 

posiadający status organizacji pożytku publicznego. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7. 

NIP 734-24-17-534, REGON 350521191 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest: 

- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi placówek 

wychowawczych i oświaty szkolnej, a także pozaszkolnej. 

- Wspomaganie wszelkich form działalności oświatowej, wychowawczej i kulturalnej 

osób i grup społecznych. 

- Rehabilitacja społeczna i edukacja osób niepełnosprawnych. 

- Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tzw. wspomaganie rozwoju wspólnot i 

społeczności lokalnych oraz demokracji. 

- Upowszechnienie etyki nauczyciela i wychowawcy. 

- Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn. 

- Wspomaganie edukacji oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy, w szczególności wśród mniejszości narodowych i 

etnicznych, głównie Romów. 

2. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.  

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

stowarzyszenia. 

5. Przyjęte zasady rachunkowości: 

Rachunkowość prowadzona jest według Zakładowego Planu Kont 2005 / 2012. Przyjęte 

zasady ZPK dostosowane są do warunków i potrzeb stowarzyszenia, oparte na przepisach 

prawa i zwyczajach zdobytych praktyką. Księgi rachunkowe stanowią usystematyzowany 

zbiór kont syntetycznych i analitycznych, prowadzone są w systemie: 

- Dziennika księgi głównej 

- Kont ewidencji analitycznej 

- Zestawienia obrotów i sald 

Ewidencja księgowa prowadzona jest w systemie komputerowym. Centralnym modelem 

systemu stowarzyszenia jest program finansowo-księgowy MARCZYK.          
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Wynagrodzenia oraz ewidencja  środków trwałych prowadzona jest w oparciu o program 

Firmy Informatycznej „Tik - SOFT” - Finka. 

Dowody księgowe przed zaewidencjonowaniem są kontrolowane, zakwalifikowane, 

zadekretowane. 

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe. 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia 

lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości.  

 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne 

wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.) 

 

b) Inwestycje długoterminowe – nie występują. 

c) Zapasy – nie występują. 

d) Należności i zobowiązania 

Należności krótkoterminowe i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej 

zapłaty. 

e) Krótkoterminowe papiery wartościowe - Stowarzyszenie sprzedało jednostki 

uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym ING Parasol FIO Subf. Stabilnego Wzrostu 

f) Środki pieniężne, kapitały wyceniono według wartości nominalnej 

g) Metody wyceny walut obcych 

Transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane po przeliczeniu na 

walutę polską po kursie: 

 

- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta 

jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji 

zapłaty należności lub zobowiązań z rachunku bankowego, 

 

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni 

dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia dokumentu lub kurs 

kupna/sprzedaży waluty w kantorze - w przypadku pozostałych operacji. 

 

Stowarzyszenie przyjęło zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych 

wyrażonych w walutach obcych metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". 

Składniki aktywów i pasywów  zostały na dzień bilansowy wycenione po średnim 

kursie  ustalone dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Tabela nr 

252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2012 roku. 
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h) Rozliczenia między-okresowe kosztów czynne obejmują wydatki poniesione w roku 

2012 związane z przychodami roku 2013. Inne rozliczenia między-okresowe dotyczą 

Przychodów Przyszłych Okresów i obejmują przede wszystkim otrzymane środki 

finansowe na realizację zadań Stowarzyszenia, zarówno w zakresie projektów 

kontynuowanych w 2013 roku, jak też sfinansowania majątku stowarzyszenia w latach 

ubiegłych . 

i) Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym, na kontach zespołu 4 

oraz na kontach zespołu 7 w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności statutowej 

oraz działalności gospodarczej. Otrzymane dotacje oraz ich rozliczenie 

ewidencjonowane są na wyodrębnionych w tym zakresie kontach zespołu 7.  

         Rachunek zysków i strat  sporządzony jest w wersji porównawczej.  

 

6. W porównaniu do roku ubiegłego zastosowano te same zasady wyceny w roku 2012.   

          Nie zmieniono sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do roku   

          poprzedniego. 

 

7.       Do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły zadania dotyczące lat ubiegłych mające  

          wpływ  na sprawozdanie finansowe za rok 2012. 

 

8.      Sprawozdanie Finansowe Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego stanowi Zestawienie 

Zbiorcze sprawozdań sporządzonych przez Zespół Szkół Społecznych „SPLOT” oraz  

Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego jako  stowarzyszenie.  

Zbiorcze sprawozdanie zostało skorygowane o obroty wewnętrzne MTO oraz szkoły SPLOT 

w zakresie rozrachunków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                      ...................... 

/Zarząd  jednostki/ 

 

Nowy Sącz, dnia 22.03.2013 r. 


