S ZKOŁA

|
l.

1.
1.1

.

.

.

.

Wprowadzeme do sprawozdanra finansowego obejmuje.

Szkoła Podstawowa nr 2

_

PODSTAWÓWA NR 2

625_219£j !$t) Riso” 500726 286

42- 500 Będzin,

ui Wolnosci 51

tel liax. 322617 38 36

_,—

«_
.
OGÓLNŁX
KANCELARIA

Wpł.

2

-[j3- 2019 MŚ
,

&

1.2 Będzin
1.3 42-500 Będzin ul. Wolności 51

1.4 Edukacja

2. 01.01.2018 do 31.12.2018 r
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie wypełnia się jeśli jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania)
4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1.Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o
*

rachunkowości.
2.DIa potrzeb ujmowania w księgowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia;
a. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 złotych jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
Jeśli cena przekracza kwotę 500 złotych jednostka wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej
b Składniki majątku o wartości początkowej od 1 000 do 10 000 złotych jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub
wartości niematerialnych prawnych wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
c. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości
niematerialnych prawnych wprowadza do ewidencji bilansowej tych składników.
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do
używania, według stawek podatkowych.
d. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 złotych podwyższają wartość początkową
tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 złotych odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
e. Środki otrzymane nieodpłatnie, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej w decyzji.
f. Artykuły spożywcze niezbędne do przygotowywania posiłków na stołówce szkolnej w cenie zakupu.
B.Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych wartości niematerialnych prawnych w
następujący sposób;
a. jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
b. Środki do wartości 3 500 umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania
4.Jednostka dokonuje wyceny środków - w cenie zakupu, nabycia lub wartości rynkowej.
i

i

i

i

i

i

i

B.Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad;
a. dla należności - do wysokości należności
Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności, gdy zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.
5. inne informacje
II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych

prawnych
zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości,
nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego — podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
i

i

Główne składniki aktywów trwałych
Lp
.

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika

Wartość
początkowa
stan na
początek roku
obrotowego

aktywów

według układu
w bilansie
1

Zwiększenie wartości
początkowej

-—

2

3

1.

Budynki

2 217 229,03

1-

grunty

1

1-

Urządzenia
techniczne
maszyny

787 071,00
5 272,11

i

aktuali

zacja
4

przychody przemiesz
czenie
5

6

Ogółem
zwiększeni
e wartości
początkowe
]

.

Zmniejszenie wartości
początkowej

(4+5+6)

zbycie

likwidacja

7

8

9

inne

10

Ogółem
zmniejszenie
wartości
początkowej

Wartość
stan
początkowa
na koniec roku
obrotowego (3+7-

11

12

(4+5+6)

—-

11)

2 187 429,09
1

787 071,00
8 859,40

Umorzenie —
stan na
Początek roku
obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego
aktualizacja

13
1

333 336,82
698 459,18

14

Ogółem

amortyzacja
za rok

inne

zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

15

16

17

obrotowy

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie —
stan na koniec

foku ObFOtOWGQO
(1 3+1 7-1 8)

Wartość netto składników aktywów
Stan na początek
roku obrotowego
(3-13)

18

20

19

29 799,94
29 020,39

29 799,94
29 020,39

Stan na koniec

roku obrotowego
(12-19)
21

1

360 136,76
727 479,57

Zwiększenie wartości początkowej — ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 4 ustawy o rachunkowości. Jako
przychód — w kolumnie 5 tabeli — traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy
aktywów trwałych. Jako przemieszczenie — ujmowane w kolumnie 6 tabeli — uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości
w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Składniki
aktywów tnivałych powinny być prezentowane w kolumnie 2 tabeli w układzie analogicznym jak w bilansie, tj. dającym możliwość ich porównania z danymi
i

ujętymi w bilansie.

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym

dóbr kultury — o

ile

jednostka dysponuje takimi wartościami.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Wyszczególnienie

Lp.

Aktualna wartość rynkowa

Dodatkowe informacje

1.

Grunty

Nie dotyczy

2.

Budynki

Nie dotyczy

3.

Dobra kultury

Nie dotyczy

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Dodatkowe informacje

Kwota odpisów

Wyszczególnienie

Lp.
1.

Długoterminoweaktywa niefinansowe

Nie dotyczy

2.

Długoterminoweaktywa finansowe

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp.

Treść (nr działki, nazwa)

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

1

2

3

4

1-

Nie dotyczy

Zmiany stanu w trakcie roku

obrotowego
zmniejszenia
zwiększenia
5

6

Stan na koniec
roku obrotowego
(4"'5'5)
7

Powieizchnia (m2)
Wartość (zł)

2.

Nie dotyczy

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np. potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy
stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie)

1.5 Wartość nieamortyzowanych |ub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Wyszczególnienie

Lp.

2

1

Stan na początek roku
obrotowego
3

1.

Grunty

Nie dotyczy

2.

Budynki

Nie dotyczy

Zmiany w trakcie roku obrotowequ
zwiększenia
zmniejszenia
4

5

Stan na koniec roku
obrotowego (3+4-5)
6

W tej pozycji wykazywane są środki tnłvałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma
obowiązku lub prawa)
ich amortyzować lub umarzać.

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów

wartościowych

Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1.

Akcje i udziały

Nie dotyczy

2.

Dłużne papiery wartościowe

Nie dotyczy

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec
roku obrotowego

stanu na początek roku obrotowego,
roku
obrotowego z uwzględnieniem stanu należności
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu stanie na koniec
1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem
i

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa należności

1.

2
Nie dotyczy

2.

Nie dotyczy

1

Stan na początek roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

4

5

6

Stan na koniec
roku obrotowego
7

Dane liczbowe podaje się według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu.

stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie końcowym.
1.8 Dane o

Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenie w
ciągu roku

Wykorzystanie w
ciągu roku

Rozwiązanie w
ciągu roku

Stan na koniec
roku obrotowego

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.
3.

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z

innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności
Zobowiązania

L.p.

powyżej

1

roku do 3 lat

stan na
BO

BZ

Razem

Okres wymagalności
powyżej 3 lat do 5 lat
BO

powyżej 5 lat
'

BZ

BO

BZ

BO

BZ

a) kredyty pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych
i

papierów wartościowych
inne
zobowiązania
finansowe (wekslowe)
wobec
d)
zobowiązania
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń
innych świadczeń
9) z tytułu wynagrodzeń
h) pozostałe
0)

i

Razem

Nie

dotyczy

Stany tych zobowiązań powinny wynikać z analizy sald odpowiednich kont rozrachunkowych oraz terminów spłaty poszczególnych tytułów zobowiązań na
dzień bilansowy.

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje
umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub
zwrotny z podziałem na kwotę
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
.

.

.

.

Kwota zobowiązań

.
.
.
Zobomązanla z tytułu leasmgu finansowego zgodnie
z przepisami o
rachunkowości
.

.
.
Zobowuązama z tytułu leasmgu
zwrotnego zgodnie z przepisami o

rachunkowości

.

.

Dodatkowe informacje
Nie dotyczy
Nie dotyczy

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru

zabezpieczeń.

i

formy tych

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Kwota zobowiązania

Rodzaj

L.p.

zabezpieczenia

Na

początek
roku

Na

koniec

roku

Kwota zabezpieczenia
Na

początek
roku

Na koniec

roku

aktywach trwałych
Na początek
Na koniec
Na

roku

roku

aktywach obrotowych
Na początek
Na koniec
Na

roku

roku

Weksle
2-

Hipoteka

4.

Zastaw, wtym: zastaw
skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)

5.

Ogółem

Nie dotyczy

W tej pozycji dodatkowych informacji wykazywane są zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki: wekslem, hipoteką, zastawem
lub zastawem skarbowym, albo oddaniem majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Najczęściej
zabezpieczane są zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania podatkowe. Informacje podane w tej pozycji mają wskazać na ograniczenia
jednostki w dysponowaniu aktywami trwałymi lub obrotowymi. W przypadku weksli niezawierających oznaczonej kwoty (In blanco) wskazane jest podanie ich
liczby ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksli.
i

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także
wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz
charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Tytuł zobowiązaniawarunkowego

Lp.

Udzielone gwarancje poręczenia, wtym: udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje wadia

Na

początek roku obrotowego

i

_!

i

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy
?:P—PN

Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
6.

OGÓŁEM

tc

N''e d oy zy

Stan

Na koniec roku

obrotowego

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych

biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a
zobowiązaniem zapłaty za nie.
i

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

Stan na

Wyszczególnienie (tytuły)

początek roku obrotowego

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, wtym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
polisy ubezpieczenia osób składników majątku)

—

i

Nie

2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)

dotyczy

koniec roku obrotowego

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia
1.

Otrzymane gwarancje

2.

Otrzymane poręczenia
Ogółem

3.

Dodatkowe informacje

Kwota

Wyszczególnienie

Lp.

Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze
Wyszczególnienie

Lp.
Odprawy emerytalne
2.
3.

4.

Nagrody jubileuszowe
Inne; nagroda prezydenta,

nagroda dyrektora
ekwiwalent urlopowy

Ogółem

Dodatkowe informacje

Kwota
16

99437

40 72738
14 000,00
29 664,00
26 612,55
127 598,80

1.16 Inne informacje
należności z dzierżawy najmu - 3 254,57 złotych
należności z ZFM - 56 482,20 złotych
i

2.
2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Wyszczególnienie

Lp.

Kwota

Dodatkowe informacje

1.

Materiały

Nie dotyczy

2.

Towary

Nie dotyczy

W tej pozycji podaje się informacje umożliwiające dokonanie oceny sumy odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, wykazanej w rachunku
zysków strat w pozostałych kosztach operacyjnych. Wykazuje się kwotę dokonanych w danym roku odpisów aktualizujących, a nie ich saldo.
i

2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

1.

Kwota

Wyszczególnienie

Lp.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, wtym:
odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym
różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym

Dodatkowe informacje
Nie dotyczy

-

W tej pozycji podaje się wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi oraz kwotę odsetek różnic
kursowych od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie budowy. Wskazane jest wyspecyfikowanie informacji o kosztach dotyczących
wybudowanych ijuż przyjętych do używania środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.
i

charakter poszczególnych pozycji przychodów |ub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie

2.3 Kwota

i

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
L.p.
1.

2.

Wyszcze@enie

Kwota

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
- które wystąpiły incydentalnie
Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
- które wystąpiły incydentalnie

Dodatkowe informacje
20 816,33 Odszkodowanie
za
zniszczony
sprzęt w związku z wyładowaniem
atmosferycznym.
Nie dotyczy

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
nie dotyczy
2.5 Inne informacje nie dotyczy
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Nie dotyczy

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej

i

W punkcie tym można zawrzeć m.in. następujące informacje:

dane o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, wtym o rodzaju popełnionego błędu oraz
kwocie korekty (dane te podaje się z uwzględnieniem przepisów art. 54 ust. 2 3 ustawy o rachunkowości),
- przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową (pozycję tę uzupełniają jednostki, które w ciągu roku ze skutkiem od pienłvszego dnia roku obrotowego zmieniły dotychczas stosowane
rozwiązania na inne przewidziane ustawą — wówczas należy wyjaśnić przyczyny dokonania zmian, podać liczbowo wpływ dokonanych zmian na wynik
finansowy),
- informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
(informację tą podaje się w przypadkach, gdy wprowadzone w roku obrotowym zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów pasywów itp. powodują,
że zachwiana zostaje porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, w związku z czym nie jest możliwe prawidłowe określenie dynamiki
zmian zachodzących w jednostce, ani właściwa ocena sytuacji majątkowej, finansowej wyniku osiągniętego z działalności).
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