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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w żłdeeólności,: .,,,,,i;,-, (Y,-Q,
l

1.1 nazwę jednostki

Samorządowa Szkoła Podstaworła inr. Waltd"v ł.yczkowskiqj w Ostojowie

1.ż siedzibę jednostki

26-130 Suchedniórł, Ost<l|ów l6

1.3 adres jednostki

26- 1 ]0 Suchedniów ( )stoi(i§ | (l

1.4 podstawowy przednliot działaI Ixlści .j edrlosl ki

Działalnośó oświatowa

2. wskazanie okresu objętegcl sprarvozdanienr

01.01.2018_3 l -l 2.20l 8

_).

wskazanie, że sprawozdanie 1lnansowc zawicra danc łącznc,jeindi:łł&łaCjedr*słł+iatdc=ędn-1

s@nafifaftłier.]+ P

Sprawozdarrie j ednostkolł,e

4.
onrówienie przyjętych zasad (politl"ki) raclrunktlrvości, \ł tvnr melod wycenl,aktywów
i pasywów (także amortyzacii)

Samorządowa Szkoła I]odsta,uvo.ł,a irn, Wand1, [,1,czkowskie,j w Ostojowie.iest publiczną
jednostką oślł,iatową, naz,v\\,al]ą lv dalszcj części niniciszego dokunrentu jedlostką.
Funkcjonuje. jako jednostka organizacl,jlra scktora linans(l,,r, publicznych działa.iąca w lilrnric
jednostki budZetowej nieposiada_iące^| osobowtrśoi prarvnr:j. podległe.i pod Urząd Miasla iCinlin1
Suchedniów. Prowadzi rachtrnkolvtlśc zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o

rachuŃowości zgodnie z przepisanli ustaw}, z clnia 29 rvrzcśnia l 994 r. ( Dz'U . Z 2017 r.

poz.ż342 ze zm. ) z rrrł,zględnieniem zasad określon_vch rv ustawie o finansach publicznych (I)z.

U.Z2017 r.2077\.

Jednostka prowadzi sanrodzielną gospodarkę finansorvą lł,oparciu o plan dochod(lw i

wydatków przygotowany przez dl,rcktora jednostki i zatr,vierdzony przez organ prorł,adząc1,.

Księgi rachunkowe w jednostce prowadzone są prz.v- użyciu licencjonowanego oprogranrorvi"iLnil
wspomagającego iclr prowadzenie l'irnly Vl1l.CAN .



księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisilw księgowych, obrotów i sald, które
tWOrZą:

. dziennik.

. księgę główną,

. księgi pomocIlicze.

. zestawienia: sald i obrotów księgi gl(lwnei oraz sald kont pomocniczych.

srodki trwałe ewidenc.iontric się zgtltlrrie z przl,jętyrn potlziałem zależnieod ich wartości
początkowej:

powyźej 2000 zł do 5.C}00,- ewidencja ilościor.vo wafiościowa( konto 013) i umarza
się je w l00% rv Iniesiąctt przy.ięcia do użyrvania, a umorzenie to ujmowane jest na
koncie 072 ,.lJnrorzcnie poztlstałych śrtldkilw trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych" rv korespondencji z kontenl 40l ..Zużycie materiałów i energii'',

do 2000zł - trjmLrje się tylko rv pozaksię:gowei crvidencji ilościowej, spisując w koszty
pod datą zakupu.

środki trwałe o wańości jednostkowe.i 5.000.-zJ i powyżej ewidencjonuje się ilościowo -
wartościowo \Ą.g grup klasyfikac.ii budżetowej ,Środki trwałe umarza si| i amortyzuje
przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych jednorazou,o za oktcs całegtl roktl - na koniec kazdego roku kalendarzowego
w korespondenoji z kontcm 07l

bez wzg|ędu na rvańość pocz4lkor.vą:

- ewidencja cldzicZ1, i ttnrltndurtlrvatriit bcz względu na okres używania -
prowadztlna.jest na kal,totekach imierrnych pracowników,

- meble i dywany.

Amortyzacja środków trrł,alych.

wartość środków trwałych zmnie.|szają odpisy amortl,zacyjne lub umorzeniowe dokonywane w
celu uwzględnienia utraty ich lvartości na skutck użyrvania lub upływu czasu.

.Iedlrostka dokonuje odpisćlw amortyzacyjrrl,ch środk(lw trwałych jednorazowo na koniec roku
budżetowego, z tym że suma odpisów allortyzacl,jnych dla środków trwałych wprowadzonych
do ewidencji w ciągu roku ustalona.jest rv proporc.ii do okresu używania w danym roku.
Rozpoczęcie amortyzacji śroclków tr$,ałych następujc ocl pierwszego miesiąca następującego po
rniesiącu. w którym środek trwaly, prz.v.jęto do używalria, do końoa miesiąca, w którym
następuje zrórvnanie sunry odpisów alnorlyzacl,jIr,v-olr u wartością początkową lub w którym
postawiono.ie w stan likwidacji. zbyt<l lub stwiertlzrlntl ich niedobór.

Odpisów amortyzacyjnvch lub unrorzcnitrwych dokonqje się stosując stawki określone w
przepisach o podatku dochodowvm od osóh prarvnych. I\4etodę tą stosuje się do wszystkich
środkórv trwałych. Mettldę .icdnol,itzo§ogo odpisLt atnortyzacy.inego w miesiącu wprowadzenia
środka trwałego do użl,tkoll,ania. przcz spisanie w koszl!,stosuje się dla:

l



ksiązek i innych zbiorćlw billlitltecznych.
środków ilydakty,cznl,ch słttżącl,ch procesolłi dydaktyczno-wychowawczetlu
realizowanemu w jednostce,
mebli i dywanów.
środków trwałych o rłartości początkowc.j nicprzckraczająccj 5000,00 zl.

inne inlbrmacje

Dodatkowe infilrmacjc i objaśnienia obejmują w szczcgólności:

szczegółowy zakres zmian wirrtości grup rtrdzajolvl,ch środków trwałych. wartości
niematerialnych i prawnych. zawierający slan tl,ch aktl,wćlw na początek rtrku obrotoł,ego.
zwiększenia i zmnie.iszenia z tytułu: aktualizacji rł,adości, nabycia, rozchodu. przelnieszczeniir
wewnętrznego oraz stan kot'ictllł,1,. ir dla rnajątku anrortyzowanego - podobne przedstawielrie
stanów i tytułów- zn-rian doty,chczasorvci anlortl,zac.ii ltrb umorzenia

aktualną waItość rynkclrł,ą śro<lkórr trrvałycl-t. lv tl,nr dóbr kultury - o ile jedllostka dysponrrjc
takimi informaciami

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotow-ego tldpisów aktualizujących wańość akt;,wórł,
trwałych odrębnie dla długole rmin<lwyclr akll,wów niefinansowych oraz długotcrminorvych
aktywów finansowych

wartość gruntów- użytkowanl,ch rvicczl,ścic

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzany,ch przez jednoslkę środków trwałych. używanych
na podstawie umów najmu. dzierżar.vy i innych umórł,. w tym z tytułu umów, letrsingu

liczbę oraz wańość posiadanycl-r papierów wartościowych. w tym akcji i udziałćlw oraz
dłużnych papierów wańościorł,ych

l



danc o odpisaclt aktualiztlilrcvcll \Ąitflośc l]illcżl|ośei. zc rł-:skazaniem stanu nu poarątak ao[i-
lr.l)}.rTl:1li:O::::::l,";lU::*,",1* .-;ńl;;l,'i'l -i" na koniec roku obiotowego,z utł,zględnieniem należności tl nanst,ilych.ic.l,,o.t"t .u,nn.'ąau terytorialnego i;;;;;'"ts;'kzagrożonych)

dancoslanierczerrrrredlupcelttichttlr,lorzcnion
tł },korzystaniu. rozlł iązaniu i slcnic krllieorryn,, '- -----'

podział zobowiązań długotermino*y.h ,.-dtogpu*y{+ *, o pozostałym od dnia
9:1i:::*'*". 

przewidywanym umoivą lub *yłi."ią"y.-r. i*ego tytułu prawnego, okresiespla l\,:

powyże.i l roku do 3 lat

powyżej 3do5lat

kwotęzobtlwiązańrłs1tuat.jigdy.jednostkuk""l;@

i::::::,yfi']:::i T:l".:l1iyj, a rłedług p.,opi,ń u.u.Lunto*oi"i bl;r';"l;;;;finansow1, 
'ub 

zwrotny z p,,dźiałem na kwuĘ,.ob,i"r,ri"rr.. 
'Yi"i"i"".**ri,ri^*ri3al]'iroleasingu zwrotnego

łączną kwotę zobowięań zabezpiecztlnycl,, nu .oląffi-stki ze wskazaniem chalakte;i fornly tych zabezpieczeri

l



łączną kwotę zobowiązań rł,arunkolł ycll. rv 1vm róułrież udzielonl,ch przez jednostkę gwaranc.ji
i por,ęczeń, także wekslow_vch. nicwvkiuanl,clr rł, bilansic. zc r,vskazaniem zclborł,iązirń
zabezpieczonych na maiątku.jedr' ostki oraz clrarakteru i fbrmy |ych zabezpiecz.eń

wykaz istotnyoh pozycji czyrrrrych i bietnych tozliczcń międzyokresowych, w tynl k\ł,ote
czynnych rozliczeń międzyokreso*,ych kosztów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanych finansow-ych składników aktyw(lw a zobowiązaniem zapłaty za nie

łączną kwotę otrzymanych przez_icdnostkę gwaranc,ji i poręczeń niewykazarry,,clr rv bilansic

kwotę wypłaconych środkórł picrriężnych na świadczenia pracownlcze

Odprawy dla pracownikórł, -0"00
Nagrody .iubileuszowe -, ź]77 l .90
Ekwiwalent za niewykorzystan1, urltlp 0.0()

Dodatek wie.jski- 65.7 42.17
Zapomogi zdrowotne z Funduszl"l zdrowotnego dla nauczycieli -200,-

inne inlbrmacIe

wysokość odpisów aktualizujrlcych rvartość zapastiw

koszt w}tworzenia środkórł, trrvały,ch w budtlrłie. rv tyn odsetki oraz różnice kursowe. którc
powiększyły koszt wytworzenia środkćlrł, trwałyclr rł, budowie w roku obrotor.vym

kwotę i charakter poszczegillnych pozycji przychodów lrrb koszt<iw o nadzwyczajnej rvalości
lub które wystąpi11 inc5 tlcnta In ie

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organ,y podatholve
podległe ministrowi właściwetnu t_lo spraw ljnanstlw pLrblicznych wyktrzywarryclr
w sprawozdaniu z wykonania planu t,lochodów budżetorłl,clr

inne informacje

I



IIrrTe intbmacie niż rvvnicnitlne porvl,źci. .icżcli mtlgll.b1, w istotny sposób rvpłynąć na ocenę
sytuacji majatkorvej i finansorł,ej oraz rvr nik tinanso rv1, .|ednostki

cł-ówruvf,4ro vv
mor r,,,l,n (,-,;.w,*o

owrv@woyv
ryll&fu6jethŃc1

I
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Samorządowa 5zhoł; PcJ..,l w,, "taim, Wondy !yczAawsll, ,

ostojów 16, 26-13o 5ulhcjniów
tel.{fax 41/2543130

ili;ł,ft.,:x

tm_ajl: spostoioW@Wp, pl Glóvle sklldniki .ttylów trwl\ch (t,l ]

URźĄI--, §4iA|ilA l ii!1i}lY
ul, [:a'ł:ą r:: .,i: i, 'żt'],1]l'iur:t.,.-_,,lcrr'

szKoŁY
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samorządowa szkoia PodstaWowa
im. wondy Łyczkowskiej

ostojóW 16, 26-130 suchednióW
lel.Ifax Ą1l25Ą3730

€-maill spo§torow@wp.pl
5tan odpisóW aktualizujących Wartości należności (1.7}

L.p, Grupa naIeżności
Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany stafiu odpisólv w ciagu roku obrotowego stan na koniec roku
obrotowego

zwiększenia wł,korł,stan ie ro,ZwIąZAnrc

1 1 3 4 5 6

-|

J

1

6

8

9

l{)

Gi.a',^ ' ' (sIĘC:,,,T1r

mgr l.,,.,i | ,. :rr]i]jc}yska



^ 
te_l ltax 4U25Ę13O §runty w wieczystym

€-mall: spostojoW@Wp,pl

Stan na początek
roku obrotowego

Zn)iany stanu w trakcie roku
obrotowego

stan na koniec roku
obrotowego (4+5-6)

Pllrł Ięrzciriria i nl]
!,v{lrtoś.j izł_)
Pł_.rt !ęrzcłtnil in]

POrvicrzcl,]n j3 In]]

['otl ię. rz.- lr n i,, l lll]
\! ;l.tośĆ 1 zl. )

iłlil ietzlhrlia i Iri] )

lł .ilr,:5., l7l ,

Plx\ielZcllj)ia:$2
,,Jriri,,il]ia 

{ Zł. i
Pl.ir ;..1 2;fi xi.l' p.]1

i\ a,1.,\,] {1l.)

5amorządowa 5zkola Podstawowa
im. Wondy Lyc2Aow5kiej

ostoióW 16, 26-130 sUCh€dnióW

- a_,1,\'Y

lic,vska

użytkowaniu (1.4)

DYR KoŁY

GŁO\^ L\]

mgrJ a-5iechowia



Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. lyondy Ły.żkowskiei

ostojoW i6, 26-130 sucheóniów
tel./fax Ą1l254313o

_ _ 
e-mail: spostojow@Wp.pl

NlP 6631680881

Środki trwale niezamortyzowane lub nieumoruone (1,5}

L.p. Grupa wg KST
Stan na początek
roku oŁlrotowego

Zmiany stanu w trakcie roku
obrotowego

stan na koniec roku
obrotowego (3+4-5)

zwiększenia zmnleIszenla
1 3 4 5 6

2

+

])

6
1

8
q

ii)


