
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1.1 Nazwa jednostk i: 

Szkola Podstawowa w Stupsku 

NIP: S69 1874 lOS 

REGON: 001157092 

1.2 Siedziba jednostki: 

ul. Henryka Sienkiewicza 11 

06-561 Stupsk 

1.3 Adres jedoostki: 

ul. Henryka Sienkiewicza II 

06-561 Srupsk 

1.4 Podstawowy przedmiol c.lzialalnosci: 

Rodzaj przewaZaj'!cej dzialalnoSci zgodnie z PKD: 

85202 - SZKOL Y PODSTAWOWE 

2. Okres obj~ty sprawozdaniem: 

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 

3, Sprawozdanie jednostkowe. 

4. Przyj~te zasady (polityka) rachunkowosci, w tym metody wyceny aktyw6w i pasyw6w: 

4.1. Srodld trwale araz wartosci niematerialne i prawne, W zalemosci od tego, w jaki spos6b 
zostaty przyjcrte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia sit( 
wedlug: 

1) cen nabycia, 


2) kosztow wytworzenia, 


3) ceny sprzedazy takiego samego lub podobnego przedmiotu. 


Wyceny \vedlug ceny sprzedaZy takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje 
siy, jeieli nie jest mozliwe ustalenie ceny nabycia skladnika aktyvv6w, w szczeg61nosci 
przyj~tego nieodplatnie , w tym w drodze darowizny. 

Srodki lrwale s (anowi~cc wtasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorz'ldu 



terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji wlasciwego organu s<'l wycemane 
w wartosci okreSlonej w tej decyzji. 

Na dzien bilansowy. zgodnie z art. 28 ust. I pkt I RachunkU. srodki trwale oraz 
wartoSci niematerialne i prawne wycenia siy wedlug cen nabycia lub koszt6w 
wytworzenia, lub wartosci przeszacowanej (po aktualizacji wyeeny srodk6w trwalyeh) 
pomniejszonyeh a odpisy amortyzaeyjne lub lImorzeniowe, a takie 0 odpisy z tytulu 
trwaiej utraty wartoki. 

4.2. 	Umana sicr jednorazowo i w caloki zalicza w kosz(y w momencie przyjyeia do 
eksploalacji takie skladniki maj'ltkowe, jak: 

I) ksi<:ttki i inne zbiory biblioteczne, 

2) srodki dydaktyezne siuz,!ce procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 
realizowanemu w suolach i placowkach oswiarowych, 

3) odziei. i umundurowanie, 

4) meble i dywany, 

5) inwentarz Zywy, 

6) pozostale 	 srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne 0 wartesei 
nieprzekraczajC}cej wielkosci uslalonej w przepisaeh 0 podatku doehodowym od 
os6b prawnych, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne s'} uznawane za koszt uzyskania 
przychodu w 100% ieh wartosci w miesiqcu oddania do uzywania. 

4.3. Wartosc poczqtkowa srodkow Irwa1ych 	i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe 
podlegaj<) aktuaJizacji wyceny zgodnie z zasadami okreslonymi w odrybnych 
przepisach, a wyniki aktualizacji s'l odnoszone na fundusz. 

4.4. 	Ksi<;gi inwentarzowe, z zastrzezeniem ust. 5, prowadzi siy dla pozosta{ych srodk6w 
trwalych oraz wartosci niematerialnyeh i prawnych umarzanych w 100%, ktorych 
wartost jest nie nii.sza ni i. 350,00 zl. 

4.5. 	 Bez wzgl~du na wartOsc ksiygi inwentarzowe prowadzi SLy dla naslypujqcych 
pozostaJych srodk6w trwalych: 

I) meble , 

2) komputery, 

3) sprzlfl audiowizualny, 


4) e1ektronarzydzia, 


4.6. Srodki trwale oraz wartosci niernaterialne i prawne umarza siy oraz amortyzuje przy 
zastosowaniu stawek okresionych w przepisach 0 podatku dochodowym od os6b 
prawnych. 

4.7. 	 Srodki Irwale oraz wartosci niematerialne i prawne umarza siy i amortyzuje 
jednorazowo. w grudniu, za okres calego roku. 

4.8 . Nowo przyj~te srodki trwale oraz wartosei niematerialne i prawne umarza siC( oraz 
amortyzuje pOCZijwszy ad nasllfpnego miesiqca po miesiqcu, w k(orym przyjerto je do 
uzywania. 

4.9. Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby 
trzecie, niezwiqzana z udzieleniem nowej lieenej i ani przeniesieniem praw autorskich, 
zaliczana jest bezposrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, ktora wiC}ze si<; 



z udzielenicm Howej licencji tub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzieiny 
{y1Uf wartosci niematerialnych i prawnych. 

4.10, Srodki aV/ale w budowlet zgodnie z art. 28 ust 1 pkt 2 RachunkU, 'A)'cenia si\, oa 
dzien bilanso\,,)' IN \\'}'sokosci og6lu kosztow pozostajqcych w bezposrednim zWiq;t.ku 
z ich nabyciern tub w11worzeniern, pomniejszonych 0 odpisy z tytU{U trwaiej utraty 
warto:ki. 

4.11, Na dzien nabycia lub powstania inwestycje dlugoteml1nowe (arl. 35 ust 1 Rac.hunkU) 
ujmuje Sli( w ksi~gach rachunkowych w cenach nabycia, 

Na dziefi bilm1S0\vy, na podstawie postanowieo art. 28 Ust. 1 pkt 3 RachunkU, udzialy 
w inoych jednostkach oraz inne inweslycje zalic;r,one do aktyw6w trwaiych wycenia si/! 
w eeole ich nabycia pomniejszoncj oodpisy z tytU1U trwatej utraty wartoscl, cl.yl) 
w cenie nabycla neUo. 

4.12. Na dzieri nabycia lub powstania tmvestycje k.r6tkoterminowe (art. 35 ust. 1 RachunkU) 
ujmuje sie; w cenach nabycla lub zakupu, jezeli koszty przeprowadzenia lub rozlic:zcnia 
traIlsakcji nie s4 iS101n0, 

Inwcstycje kt6tkotenninowe/ zgodnie z arC 28 ust. 1 pkt 5 RacbunkU, v.tycen!a sly: nle 
rzadziej niz. na dzien bilansowy wed rug ccny nabycia lub ceny (wl.irtosci) rynkowej, 
zaleznie od tego, k16ra z nich jes1 ni:Zsz(l., 

4,13. Aktywa picnlyzoe nn dzien bilansowy, na podstflvyie arL 28 USL 1 pkt 10 RadmnkU, 
wycenia Sly w wartosci nominalnej, tj. lE)cznie ze skaplraliwwanymi, zarachm'vanymi 
odsetkami, 

4, t4, Na dzien powstania, zgodnie z art. 28 USL II pkt 2 RachunkU, nalet1iosci ujmuje silt 
w ksi;gach wedJug wanos;;! nominalnej. 

Nit: rzadziej niz on dzien bilansowy, na podstawie arc 28 usc 1 pkt 7 RachunkU. 
naleznosci "\v)'cenia Sly w kwocie wymaganej zaptaty, z zachowanicrn zasady 
ostro7..S1osci, z tym te odsetki ujmuje sift w ksittgach nie p6zniej nlz na koniec kazciego 
kwartalu, 

4.1 5. Na dzien powstllnia, zgodnie z arL 28 ust. 11 pkt 2 RachunkU, zobowi¥..ania ujmuje 
si~ w kSI((gach wedtug wartosd nominainej, 

Nie rzadziej nit na dzien bilansowy, na podslawie art. 28 usC I pkt 8: RachunkU, 
ZObovliq.zania \vycema siy W kwocie wymagajqccj zapiaty, I rym ze odsetki ujrnuje si¥ 
w ksiy:gach nk p6inieJ niz na koniec kazdego kwartalu. 

4,16, ReZeffiy ns zobowiqz.ania, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 9 RachunkU, \vycenia si.y rue 
f?Jldziej nit na dzien bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oS2£icowanej wartoscL 

4.17. 	 ~a!einosci j zobowi,!Lacla oraz jnne skladniki aktywow i pasyw6w wyraxone 
\1,,1 \vaiutacb obcych wycenia sit;: nie pozniej nit na koniec kwartanl, wedrng zasad 
obowi~z\ljqcych oa dzien bilansovl'Y, Zgodnie z act. 30 liSt. i pkt 1 RachunkU on dzier, 
bitansowy skladniki nklyw6w i pasyw6w wyrazone w walucie obcej wycen:8 si~ po 
kumie srednim uSiaJonym dla daneJ waluly prze% Narodowy Bank Polski na ten dZlcn. 

R6znice kursowe powslale przy 7,aplacie naleznosci J zobowik)Zan W 'W31utach obcych 
oraz sprzedaiy walut zalicza Sly odpowiednio do przychodow lub koszt6w 
finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosz!u \"vytworzenia produktow 
lub ceny nabycia towarow, a takz.e do ceny nabycla lub kosztu wytworzenia srodk6w 
trwarych, srodk6w trwalych w budowie bf!di wartoSci niemalerialnycb i pra\.'/ny·ch, 
i rozlicza sit( on konicc kaLdego miesi'lca. 

http:zWiq;t.ku


I 

4.18. Zapasy rzeczowych skladnik6w aktywow obrotowych oa dzien nabycia lub powstania, 
zgodnie z art. 28 ust. II pkt 1 RachunkU, ujmuje sit( W ksi~gach rachunkowych 
wedlug cen nabycia lub koszt6w wytworzenia. Materialy wycenia s i~ w cenach 
nabycia. 

4. 19. Fundusze wlasne oraz pozoslale aklywa i pasywa wycenia siy na dzien bilansowy 
w wartosci nominalnej. 

4.20. Przyjmuje siy 	nast~puj~ce melody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych 
aktyw6w obrotowych : 

Zakupione materialy Sil bezposrednio po zakupie za li czane w ciyzar wlasciwego konta 
kosztow (art. 17 ust. 2 pkt 4 RachunkU). Na koniec roku przcprowadza siy 
inwentaryzacjy niezuiy tych material6w i wprowadza oa stan zapas6w, koryguj(}C 
koszty 0 wartosc lego sianu pod dau, ostatniego doia danego roku. W n as t~pnym roku, 
nie p6ioiej nit pod dat~ ostatniego dnia roku , odnosi sit; je odpowiednio w koszty. 



I 

II. Dodatkowe informacje i objasnienia 

1. 

1.1 	Szczeg610wy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwalych, wartasci 
niematerialnych i prawnych, zawicrajl}cy stan tych aktywow os poczlltek roku 
obrotowego, zwi~kszenia i zmniejszcnia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, 
rozcbodu, przemieslczcoia wewD~trzDego oraz sian koftcowy, a dla majl}tku 
amortyzow8oego - podohne pnedst8wicnie stan ow i tytul6w zmiao dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia: 



Szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodz.ajowycb srodkow frw alych, wartosci niematerialnych i prawnycb. 
-

lp. 

~ 

Specyfikacja 
Stan na 

POCZOllek roku 

-

Zwi~kszenia 

- -
Zmniejszenia 

.. 

s~na~iec 1 
roku 

-

aJ.."lualizacja nabycie 
przcmieszczenie 
wewn~lrzne 

- 
aktuali2acja rozch6d likwidacja 

~--- -

L Srodki Irwale 11 960.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 96(),31 
1.1 . Grunt)' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

1.11. 

Gruaty stanowi<Jce 
wtasno~c jednostki 
samorzqdu 
rcrytorialnego 
przekazane w 
u!y1.kowanie 
wieczyste innym 

[ p..2dmiotom 

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

1.2. 
Budynki, lokale i 
obiet...1y inZynieri i 
Ifjdowej j wodnej 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. UrzlIdzenia 
teeM icmc i maszyny 

7 873,51 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7 873,51 

1.4. Srodki transportu 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 
1. 5. Inne srodki tTWale 4086,80 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4086,80 

2. 
Pozostale kodki 
trvo'ale 

305780,03 305780,03 

3. Zbiory biblioteczne 85626,33 85626,33 

4. 
Wa r10k i 
niematerialne i 

[prawne 
13087,45 13087,45 



-- -Szczegolowy zakrcs zruian dotycbczasowej amortyzacji lub umorzcoia 

Lp, 
Spccyfikacja Stan na 

pocz.;ttek roku 

..,.~ 

-
Zwi~kszenia 

.--
Zmniejszenia 

. 

StIn ..kon~ 
roku 

- -

aktualizacja nabycie amonyzacja 1.3 

rok obrolowy 
, 

aIaualizacja rozchcid likwidacja 

1. Srodk.i trwale g 00 1,63 0,00 0,00 2392,06 0,00 0,00 0,00 10393,70 

1.1. Grurny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.l. 

Grunry stanowi"ce 
wlasnosc jednostki 
samorUJdu 
terytorialnego 
przekazane \II 

uZytkowanie 
wieczystc innym 
podmiotom 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Budynki. lokale i 
obieJ...-ry intynierii 
l<jdowe· i wodnei 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.J. 
UrnJdzenia 
techniczne i maszyny 6298,81 0,00 0,00 I 574.70 0,00 0,00 0,00 7 873.51 

\.4 . Srodki rransportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.5, lnne Srodki trWale 1702,83 0,00 0,00 817.36 0,00 0,00 0,00 2520,19 

2, Po:wstale jrodki 
trwalc 305780,03 305780,03 

3, Zbiory bibliotCC'Lne 85626,33 85626,33 

1308'7,45., Wartojei 
niematerialne i 
prawne 

13087,45 



1.2 Aktualna warlOSt ryokowa s rodk6w tnvalych, w tym d6br kultury - 0 ile jednostka 
dysponujc takimi informacjami: 

lednostka nie dysponuje takimi inforrnacjami. 

1.3 Kwota 	dokonanych w Irakcie roku obrotowego odpisow ak1ualizujl:}cych wartosc 
aktywow trwalyeb odr~bnie din dlugotcrminowych aktyw6w niefinansowycb oraz 
dlugoterminowycb aktyw6w fin30sowyeh: 

Nic dotyczy. 

1.4 Wartost gruntow uZytkowanych wieczy~cic: 

Nie dotyczy. 

1.5 Warto~c nieamortyzowanyeh lub nieumarzanych przez jednostk~ srodkow tnvalych, 
uiywanych ua podstawie um6w najmu, dzierlawy i innych umow, W tym z tylulu 
umow leasingu: 

Nie dotyczy. 

1.6 	Liezba oraz wartosc posiadanyeb papicr6w wartosciowycb. w tym akcji i udzial6w 
oraz dluinyeb papierow wartosciowycb: 

Nie dotyczy 

1.7 Dane 0 odpisach aktualizujlleyeh wartoSt nalezno~ei t ze wskazaniem stanu oa 
pocz~tek roku obrotowego, zwil;kszcniacb, wykorzystaniu, rozwhlzaniu i stanie on 
koniec Toku obrotowego, z uwzgl~dnicnicm oaleioosci flnansowych jednostek 
samorzl}du terytorialnego (stan poiyczek zagrozonych): 

Nie dotyczy. 

1.8 	Dane 0 staoie rezerw wedlug eelu ich utworzenia oa poczlltek roku obrotowego, 
zwi~kszeoiacb , wykorzystaoiu, rozwil}zaoiu i staoie koncowym: 

Nie dotyczy 



1.9 Podzial 	 zobowi~zan dlugoterminowycb wed lug pozycji bilansu 0 pozostalym 
od dnia bilansowego, przewidywanym umow~ 19b wynikajIlcym z inncgo tylulu 
prawnego, okresic splaty: 

Nie dotyczy. 

1.10 	Kwota zobowi~zan w sytuacji gdy jcdnostka kwalifikuje umowy leasiogu zgodnie z 
przcpisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wed lug przepisow 0 

rachunkowosci bylby to leasing fioaosowy lub zwrotny z podzialcm os kwot~ 
zobowiqzan z tytulu leasiogu fioansowego lub leasingu zwrotnego: 

Nie dotyczy 

1.11 Lqczoa kwola zobowiqzati labczpieczonych ns majqtku jednostki ze wskazaDiem 
charakteru i formy tych zabezpieczen: 

Nie dotyczy 

1.12 	 Lllczna kwota zobowiqzaJi waruokowych, w tym r6WDiez udzielonych przez 
jedDostk~ gwsrancji i por~czeri! lakie wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze 
wskazaniem zobowiqzan zabczpieczonych oa maj~tku jednostki oraz charakteru i 
formy tych zabezpiecze6: 

Nie dotyczy. 

1.13 	Wykaz istotny<:ll pozycji czynnych j hieroycb rozliczc6. mi~dzyokresowych , w (ym 
kwotl;: czynnych rozlicze" mi~dzyokresowych kosztow stanowiqcycb r61nic~ mi~dzy 
warto~cit} otrzymanych finansowycb skladnikow aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty 
za nie: 

Nie dOlyczy 

1.14 Lflczna kwotl1 oln.ymanycb przez jednostk~ gwarl1ncji i por~czeli niewykazanycb w 
biJansie: 

Nie dotyczy 



1.15 Kwota wyplaconych srodk6w pienil\!znych nn swiadczenia pracownicze: 

Wyszezeg61nienie 
Kwota wyplaconyeh , wiadezeft praeowniezyeh 

wzligr 

a) odprawy emerytalne i rentowe 

b) nagrody jubileuszowe 

c) swiadczenia urlopowe 
d)inne 

. 

11.784,32 

38.210,07 
. 

SUMA 49.994,39 

2. 

2.1 wysokosc odpisow aktuaJizuj~cych wartosc zapas6w: 

Nie dotyczy 

2.2 Koszt wytworzenia srodk6w t""alych w budowic, w tym odsetki oraz r6inice kursowe, 
kt6re powil\!kszyly koszt wytworzenia srodk6w tnvalych w budowie w roku 
obrotowym: 

Nie do tyczy. 

2.3 Kwota i charakter poszczeg6Jnych pozycji przychod 6w lub koszt6w 0 nadzwyczajoej 
wartosci lub ktore wyst~pily incydentalnie: 

Nie dotyczy 

2.4 	 Informacja 0 kwocie nalezDosci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy 
podatkowc podlegle ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych 
wykazywaoych w sprawozdaniu z wykonania planu docbod6w hudi:etowych: 

Nie dotyczy 

2.5 lone informacje. 

Nie dotyczy 



3. lODe informacje nit wymienione powytej , jeieli moglyby w istotny sposob wplynl!c na 
ocen~ sytuacji majlltkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

Nie dotyczy 

~KAR lNY 

...gr 2019.03.29 

(gl6wny ksi~gowy) (rok. micsi:Jc, dzien) kierownik jednoslki) 
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