
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1.1 Nazwa jednostki: 

Szkola Podstawowa w Wyszynach Koscielnych 

I NIP: 569 16 15786 I 
! 

REGON: 001157100 

1.2 Siedziba jcdnostki: 


Wyszyny Koscielne 114 


06-561 Stupsk ~ 
~ 

•• 
, 

1.3 Adres jedoostki: ,
Wyszyny Kosc ielne 114 I • 

06-561 S tupsk 

1.4 POdstawowy przedmiot dzialalnosci: 

Rodzaj przewazaj'lcej dzialalnosci zgodnie z PKD: 

8520Z - SZKOLY PODSTAWOWE 

2. Okres obj~ty sprawozdaniem: 

! 01.01.2018 r.-31.12.2018 r. 

I 
e 3. SprawQzdaoie jcdnostkowe. 

4. Przyj'tte zasady (polityka) racbunkowosci, w tym melody wyceny aktyw6w i pasyw6w: 

4.1. Srodki trWate oraz wartosci ruemateriaJne i prawne, Wzaleznosci od lego, w jaki spos6b 
zoslaly prz.yj~le (nabyte, wytworzone, Olrlymane W ronnie darowizny). wycenia siy ~ 

wedtug: " 

1) cen nabycia, 


2) koszt6w wytworzenia, 


3) eeny sprzedazy takiego samego lub podobnego przedmio(u. 


I 
Wyceny wedlug ceny sprzedai:y lakiego samego lub podobnego przedmiotu dOkonuje 
si~. jezeli nie jest mozliwe llstaienie ceny nabycia skladnika aktyw6w, w szczeg61nosci 
przyjytego nieodplatnie, w tym w drodze darowizoy. 

Srodki trwale stanowiqce wtasnosc Skarbu Pails twa lub jednostki samorzqdu 

• 



terytorialnego otrzymane na podst8wie decyzji wlasciwego organu s~ wyceniane 
w wartosci okrdlonej w tej decyzj i. 

Na dzien bilansowy, zgodnie z art. 28 ust. I pkt I RachunkU, srodki trwale oraz 
wartosc i niematerialne i prawne 'W)"cenia sicr wedlug cen nabycia lub koszt6w 
wytworzenia, lub wartosci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny srodk6w trwalych) 
pomniejszonych oodpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a talde oodpisy z tytutu 
trwalej utraty wartoSci. 

4.2. 	 Umarza si~ jednorazowo i w calasel zalicza w koszty w momencie przyj~cia do 
eksploatacji takie skladniki maj'l:tkowe, jak: 

1) ksi'l:Zki i inne zbiory biblioteczne, 

2) srodki dydaktyczne sluz~ce procesQwi dydaktyczno-wychowawczemu 
realizowanemu w szkolach i plac6wkach oswiatowych, 

3) odziez i umundurowanie, 

• 4) meble i dywany, 

5) inwentarz iywy, 

6) pozostate srodki trwale oraz wartosc i niematerialne i prawne 0 wanosci 
nieprzekraczajqcej wielkosci ustalonej w przepisach 0 podatku dochodowym od 
os6b prawnych. dla kt6rych odpisy amortyzacyjne sq uznawane za koszt uzyskania 
przychodu w 100% ich wartosci w miesiqcu oddania do uiywania. 

4.3. Wartosc pocz()tkowa srodk6w trwatych 	i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe 
podlegaj'l aklualizacjj wyceny zgodnie z zasadami okreslanymi W odn;bnych 
przepisach, a wyniki aktuali zacji s~ odnoszone na fundusz. 

4.4. Ksiygi inwenlarzowe, z zastrzeieniem ust. 5, prawadzi Sly dla pozostatych srodk6w 
trwaiych oraz wartosci niemaLerialnych i prawnych umarzanych w 100%, kt6rych 
wartase jest nie nizsza nii: 350,00 zt. 

4.5. 	 Bez wzglcrdu na wartase ksi~gi inwentarzowe prowadzi Sly dla nast<rpuj'lcych 
pozostalyeh srodk6w u:walyeh : 

• I) meble, 

2) komputery, 

3) sprzcrt audiowizualny, 

4) eleklronarz.crdzia, 

4.6. Srodki trwale oraz wartosci fliematerialne 	i prawne umarza si<r oraz amortyzuje przy 
zastosowaniu stawek okrdlonych w przepisach 0 podatku dachodowym od os6b 
prawnycb. 

4.7. 	 Srodki trwale oraz wartasei niematerialne i prawne umana sicr i arnortyzuje 
jednorazowo, w grudniu, za okres calego roku. 

4.8. Nowa przyj~te srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne umarza si~ oraz 
amoTtyzuje pocZlJwszy od nast~pnego miesiqca po mies i,!cu, w kt6rym przyjcrto je do 
ui:ywania . 

4.9. Nabyta aktualizaeja lub modyfikacja aprogramowania przeprowadzona przez osoby 
trzecie, niezwj~zana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem prew autorskich, 
zaliczana jest bezposrednio w koszty. Modyfikaeja oprogramowania, kt6ra wi,!ze siy 



z udzieleniem nowej Jicencji lub przeniesieniem praw aulorskich, slanowi samodzielny 
tylul wanosei niemalerialnych i prawnych, 

4.lO, Srodki trwale w budo\.vie, zgodnie z art , 28 ust. I pkt 2 RachunkU, wycenia si~ na 
dzieo biJansowy w wysokoki og61u kosztow pozostajqcyeh w bezposrednim zwi¢u 
z ich nabye iem lub wytworz.eniem, pomniejszonych 0 odpisy z tytu!u trwalej utraty 
wartosci, 

4.11, Na dzien nabycia lub powstania inwestycje dlugotenninowe (art. 35 ust. 1 RachunkU) 
ujmllje si~ w ksifrgach rachunkowych w eeoach nabycia, 

Na dzien bilansowy, na podstawie postanowien art. 28 ust. 1 pkt 3 RachunkU, udzialy 
w iImychjednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywow trwalych wycenia si~ 
w cenie ich nabycia pomniejszonej 0 odpisy z tylulu trwalej utraty wartosci. ezy!i 
w eenie nahycia netto . 

• 
4.12, Na dzien nabycia lub powstania inwestycje kr6tkoterminowe (art. 35 ust. 1 RachunkU) 

ujmuje siry w cenach nabycia lub zakupu, jeieli koszty przeprowadzenia lub rozliczenia 
traosakcji nie s'l istoloe, 

Inwestycje krotkoterminowe, zgodnie z art. 28 ust. I pkr 5 RachunkU, wycenia sly nie 
lL:adziej nii na dzie!'l bilansowy wedlug ceny nabycia lub ceny (wartosci ) ry nkowej , 
zalei.nie od lego, ktora z nich jest ni isza, 

4. 13 . Ak tywa pieniyi.ne na dzieo bilansowy, na podstawie art, 28 ust. I pkt 10 RachunkU, 
wycenia si~ w wartosci nominainej, tj, l,!cznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi 
odsetkami. 

4.14. Na dzien powslania, zgodnic z art. 28 ust. 11 pkl 2 RachunkU, naleznoki ujmuje siy 
w ksiygach wedlug wartosci nominaJoej, 

Nie rzadziej nji. na dzieo biiansowy, oa pods tawie art. 28 usL I pkt 7 RachunkU, 
naleznosci wyeeoia siy w kwocie wymagaoej zaplaty, z zachowaniem zasady 
ostroi,nosci , z tym ze odsetki ujrnuje siy w ksi«gach nie p6zniej nii. na koniec kai dego 
kwartalu. 

4.15, Na dzieo powstania, zgodnie z art. 28 ust. Ii pkt 2 RachunkU. zobowictzania ujmuje 
si~ w ksiygach wed1ug wartosci nominalnej. 

e 	 Nie rzadziej nii na dzieil bilansowy, na podstawie art , 28 ust. 1 pkt 8 RachunkU, 
zobowiqzania wycenia siy w kwocie wymagaj 'lcej zaplaty, z tym ze odsctki ujmuje siy 
w ksiygach nie poi.n iej nit na koniec kaidego kwartalu. 

4,16. Rezerwy na zobowi'lZani a, zgodnie z art. 28 ust. I pkt 9 RachunkU, wycenia silf nie 
rzadziej nlz na dzieo bilansowy w uzasadniooej. wiarygodnie oszacowanej wartosci. 

4.17. NaLetnosci i zobowi<lzania oraz inne skladniki aktyw6w i pasywow wyraZone 
w walutach obcych wycenia siy nie p6Zniej ni z na koniec kwartalu, wedlug zasad 
obowiCJzuj<)cych na dzieo bilansowy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt I RachunkU na dzieil 
bilansowy skladniki aktywow i pasywow wyrat.one w walucie obcej wycenia si~ po 
kursie srednim uSlalonyrn dlo. danej waluty przez Narodowy Bank Polski ns ten dzien, 

R6znice kursowe powstale przy zaplacie naleznosci i lobowi"zao w wa[utach ohcych 
oraz sprzedai.y walut zalicza si~ odpowiednio do przychodow lub kosztow 
finansowyeh, a w uzasadniooych przypadkach - do kosztu wytworzenia produkt6w 
lub ceny nabycia towar6w, a taki:e do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia srodk6w 
trwalych, srodk6w trwalych w budowie hEIdi wartosci niemateria/nych i prawnych. 
i rozlicza si<y na koniec kazdego miesi'lca. 

http:pieniyi.ne


4.18. Zapasy rLeczowych skladnik6w aktyw6w obrotowych na dzien nabycia lub powstania . 
zgodnie z art . 28 ust. 11 pkt I RachunkU, ujmuje s i~ w ksi~gach rachunkowych 
wedlug cen nabycia lub kosztow wytworzenia. Materialy wycenia si~ w cenach 
nahycia. 

4.19. Fundusze wtasne 	oraz pozostaJe aktywa i pasywa wycenia si~ oa dzien bilansowy 
w warto.sci nominalnej. 

4.20. 	przyjmuje si~ nas(~puj<lce melody prowadzenia ewidencji analilycznej rzeczowych 
aktyv.t6wobrotowych: 

Zakupione materialy Sq bezposrednio po zakupie zaliczane w ci~i:ar wtasc iwego konta 
koszt6w (art. 17 usl. 2 pkt 4 RachunkU). Na kon;ec rok u przeprowadza s;~ 

inwentaryzacj~ niezuiytych materia16w i wprowadza na stan zapas6w, koryguj !}C 
koszty 0 wartosc lego stanu pod datil ostatniego doia danego roku. W nast~pnym roku, 
nie p6zniej nii: pod date} ostatn iego dnia roku , odnosi siy je odpowiednio w koszty . 

• 




II. Dodatkowe informacje i objasnienia 

I. 

1.1 	Szczegolowy zakres tmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trw-alych, wartosci 
niematerialnych i prawnycb, zawicraj~cy stan tych aktyw6w DB pocz~tek roku 
obrotowego, zwil(kslCnia i zmniejslcnia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, 
rozcbodu, przemieszczenia wewn~trznego oraz stan kooco",y, a dla maj~tku 

amortyzow30cgo - podoboe przcdstawicnie stano,,", i tylulow zmiao dotycbczasowcj 
amortyzacji lub umorzcnia: 

• 

• 



• 
Szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwalycb, wartosci niematcrialnych i prawnycb. 

. - - ..... " " 
, 

Zwi~ia Zmoicjszenia 

Lp. Specyfikacja 
S....... SCan oa koniec I 

poc;qtek roku przemieszczenie ..... I
aktualizacja nabycie 

we~ 
aktuallzac.ja roocII6d likwidacja 

!I .. 
"~" .

I. Srod ki trwale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1. 1. Grun,y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Grunty stanowi'lce 
wlasnosc jednostki 
samol"Zlldu 

1.1.1. 
tCl'}1orialnego 

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00prnkazane w 
uiytkowanie 
wieczyste innym

Ipodmiolom 
Budynki, lokale i 

1.2. obie)..Ty intynierii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
I ~dowe i i wodne· I 

1.3. 
Urz.qdzenia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
techniczne i maszyny 

1.4 . Srodki tTanspolTU 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.5. lnne srodki trwale 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 .00 0,00 

2. 
Pozostale §rodki 

263047,32 263047,32trwale 
J. Zbiory biblioleczne 34327,84 34327,84 

Wart~ci 

4. nicmaterialnc i 4978,50 
I 

4978,50
Ipr2.Vo'ne 



• 
Szczeg610wy zakres zmian dotychczasowcj amortyzacji lub umorzenia 

. . , 
Zwi~kszenia Zmniejszcnia 

Lp. Specyfikacja Stan .. Stan na kooiec 
poczop:ek roku amortyZaCja za roIw 

aktuaJizacja nabycie 
rok obrotowy 

aJaualizacja rozdlcid likwidacja 

- .. 
L Srodki Irwale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 . Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Grunty staoQwi<jce 
wlasnosc jednoslk i 
samorziJdu 

1.1.1. 
terytorialnego 

0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przekazane w 
UZytkowanie 
wieczysle innym 
podmiotom 
Budynki, loka [e i 

1.2. obiekty intynierii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
[;:jdowe' i wodnei 

1.3. 
U~dzenia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00
techniczne i maszyny 

1.4. Srodki transponu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
1.5. Inne srodki tTWale 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Powstale srodki 

263047,32 263047,32
trwale 

3. Zbiory biblioteczne 34327,84 34327,84 
War1o~ci 

4. niemateria lne i 4978.50 4978,50
Iprawne 



1.2 Aktualna wartose rynkowa hodkow trwalych, w tym d6br kultury - 0 ile jednostka 
dysponujc takimi informacjami: 

Jednostka nie dysponuje takimi infonnacjami . 

1.3 	Kwota dokoDaDych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizuj~cycb wanosc 
aktywow tnvatycb odr~boie dla dlugoterminowych aktywow oiefiososowych orat 
dlugoterminowych aktyw6w fioaDsowycb: 

Nie dotyczy. 

1.4 Wartose gruDt6w utytkownnych wicczyscic: 

• Nie daryezy. 

1.5 Wartose oieamortyzowanych lub Dieumarzanych przez j ednostk~ srodkow trwatych, 
utywanych DB podstawie untOW najmu, dzierzawy i innych umow, w tyro z tytulu 
uruow leasingu: 

Nie datyczy. 

1.6 	Liczba or3Z wartoSc posiadsnycb papierow wartosciowycb, w tym akcji i udzialow 
oraz dluinych papierow wartosciowych: 

• 
Nie daryezy 

1.7 	 Dane 0 odpisach sktualizujl:Jcych wartose oaleinosci, ze wskazaniem stanu ua 
pocz'Itek roku obrotowego, zwi~kszeniach, wykorzystaniu, rozwi~zaniu i staDie Da 
koniec roku obrotowego, z uwzgl~dnieuient Daldnosci fiDansowych jednostek 
samorzlldu terytorialnego (stan poiyczek zagroionych): 

Nie do1yczy. 

1.8 	Dane 0 stanie rezenv wedlug celu ich utwo rzenia na pocz'ttek roku obrotowego, 
zwi~kszeniach, wykorzystaniu, rozwilJzaniu j stnnie kor'icowym: 

Nie dotyczy 



0 

1.9 Podzial zobowi~za6 dlugotermiDowych wed lug pozycji bilansu 0 pozostalym 
od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub wynikaj'lcym z inn ego tytulu 
prawn ego, okresie splaty: 

Nie dOlyczy. 

1.10 Kwota zobowillzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z 
przcpisami podatkowymi (leasing opernc)'jny), a wed lug przepisow 
rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem nn kwot't 
zobowi~zao z tytulu leasingu finan sowego lub leasingu zwrotnego: 

Nie dotyczy 

• 1.11 Ll1CZn9 kwota zobowi~zRn zabezpieczooych oa majqtku jednostki ze wskazaniem 
chHrakteru j formy tych zabezpieczen: 

Nie dotyczy 

1.12 	 Lllczna kwota zobowiqza6 warunkowych, w tyro rowniei udzicionych przez 
jednostk~ gwarancji i por'rczen, talde wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze 
wskazanicm zobowhlzan zabezpieczonych na maj~tku jednostki Oral chSfakteru i 
formy tych znbezpiecze6: 

Nie dotyczy. 

• 
1.13 Wykaz istotnych pozycji czyooycb i biernycb rozlicze6 mi~dzyokresowycb, w tym 

kwot'r czynnych rozliczen mi~dzyokresowych kosztow staoowillcycb r6injc~ mi~dzy 
wartoscill otrzymnoych fiosnsowych skJadnikow aktyw6w a zobowil:Jzaniem zaplaty 
za nic: 

Nie dOlyczy 

1.14 Lllczoa kwota otrzymanych przez jednostJ<.~ gwarancji i por~czer:i niewykazanych w 
bilansie: 

Nie dolyczy 



1.15 Kwota wyplaconych srodkow pieni'tznych na swiadczenia pracownicze: 

Wyszczeg61nienie 
K wot. wypIaconych gwiadczen pracowniczych 

wzligr 

a) odprawy emerytalne i rentowe 20.801 ,04 

b) nagrody jubileuszowe 27.702,12 

c) swiadczenia urlopowe 16.436,35 

d)inne -

SUMA 64.939,51 

2 . • 2.1 wysokost odpisow aktuali2uj'lcych warto~t zapasow: 

Nie dotyczy 

2.2 Koszt wytworzcnia §rodkow trwatyeb w budowie, w tym odselki oru roiniec kursowc, 
klorc powi'tkszyly koszt wytworzcnia srodk6w tnvatych w budowie w roku 
obrotowym: 

Nie dotyczy. 

• 
2.3 Kwota i charakter poszczeg61nych pozycji przycbodow lub koszt6w 0 nadzwyczajnej 

wartosci lub kf6rc wyst"lPity incydentalnie: 

Nie dotyczy 

2.4 	lnformaeja 0 kwocie nalcinosci z fytulu podatk6w realizowanyeh przez organy 
podatkowe podJegle ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych 
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budzetowych: 

Nie dotyczy 

2.S1noc informacje. 

Nie dotyczy 



3. Inne informacje nii wymienione powyiej, jeicli moglyby w istotny spos6b wptyn llc oa 
ocenf sytuacji majqtkowej i fiOBoSOWCj oraz wynik finansowy jednostki. 

Nie dotyczy 

SKA~[fINY 

m(lr ~'{;ubski 


2019.03.29 

(rok, mies i1!c. dzic rl ) (kicrownik jednostki) 

• 
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