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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach
Siedziba jednostki :Stare Bogaczowice
Adres jednostki : ul.Główna 172 a 58-312 Stare Bogaczowice
Podstawowy przedmiot dzialalności
Podstawowy przedmiot działalności – przedmiotem działalności i kompetencji
szkoły określa ustawa o systemie oświaty oraz Statut Szkoły Podstawowej w Starych
Bogaczowicach
Okres objęty sprawozdaniem
01.01.2019 – 31.12.2019
Sprawozdanie jednostkowe
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów ( także amortyzacji)
Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach prowadzi rachunkowość na
podstawie przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, z
uwzględnieniem przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Rzeczowe składniki majątku ujmuje się w księgach rachunkowych według zasad
określonych ustawą o rachunkowości.
Metody wyceny aktywów i pasywów
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki
sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny),
wycenia się według
1) cen nabycia,
Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu
dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów,
w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.
Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane
w wartości określonej w tej decyzji.
Na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 RachunkU, środki trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków
trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do
eksploatacji takie składniki majątkowe, jak:
1) książki i inne zbiory biblioteczne,
2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
3) odzież i umundurowanie,

4) meble i dywany,
5) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.
3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy
umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi
w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
4. Księgi inwentarzowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie
niższa niż 500 zł.
5. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących
pozostałych środków trwałych
1) meble biurowe itp,
3) komputery itp
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej
przekraczającej kwotę 10.000 zł. amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje
jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku.
8. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz
amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do
używania.
9. Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez
osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw
autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania,
która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich,
stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.
10. Środki trwałe w budowie, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 RachunkU, wycenia się
na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
11. Na dzień nabycia lub powstania inwestycje długoterminowe (art. 35 ust. 1
RachunkU) ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.
Na dzień bilansowy, na podstawie postanowień art. 28 ust. 1 pkt 3 RachunkU,
udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych
wycenia się w wartości godziwej, a więc w kwocie, za jaką dany składnik aktywów
mógłby być wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji
rynkowej między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze
sobą stronami,
12. Na dzień nabycia lub powstania inwestycje krótkoterminowe (art. 35 ust. 1
RachunkU) ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia
lub rozliczenia transakcji nie są istotne.
Inwestycje krótkoterminowe, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 RachunkU, wycenia się

nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny (wartości)
rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
13. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10
RachunkU, wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi,
zarachowanymi odsetkami.
14. Na dzień powstania, zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 RachunkU, należności ujmuje
się w księgach według wartości nominalnej.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 RachunkU,
należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec
każdego kwartału.
15. Na dzień powstania, zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 RachunkU, zobowiązania
ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.
16. Rezerwy na zobowiązania, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 9 RachunkU, wycenia się
nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej
wartości.
17. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone
w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad
obowiązujących na dzień bilansowy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 RachunkU na
dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia
się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na
ten dzień.
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach
obcych oraz sprzedaży walut zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów
lub ceny nabycia towarów, a także do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków
trwałych, środków trwałych w budowie bądź wartości niematerialnych i prawnych,
i rozlicza się na koniec każdego miesiąca.
18. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub
powstania, zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 1 RachunkU, ujmuje się w księgach
rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały (towary)
wycenia się w cenach zakupu (cenach nabycia).
Na dzień bilansowy ceny nabycia albo zakupu bądź planowane koszty wytworzenia
rzeczowych składników obrotowych nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto
tych składników.
19. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień
bilansowy w wartości nominalnej.
20. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej
rzeczowych aktywów obrotowych:
Zakupione materiały (towary) są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar
właściwego konta kosztów (art. 17 ust. 2 pkt 4 RachunkU). Na koniec roku
przeprowadza się inwentaryzację niezużytych materiałów (towarów) i wprowadza
na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia
danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku,
odnosi się je odpowiednio w koszty.

21. Gdy ceny zakupu (nabycia) jednakowych albo uznanych za jednakowe
rzeczowych składników aktywów obrotowych ze względu na podobieństwo ich
rodzaju i przeznaczenie są różne, wartość stanu końcowego tych składników
wycenia się w zależności od przyjętej metody ustalania wartości ich rozchodu.
Przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych
składników aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej (art. 34 ust. 4 pkt 3
RachunkU).
22. Rozchód akcji (jeżeli akcje ewidencjonuje się w cenach nabycia) wycenia się,
przyjmując jedną z poniższych metod (art. 35 ust. 8 RachunkU).
Według cen akcji nabytych najpóźniej.
23. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów.
Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich
rozliczenie”.
24. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione
według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że
przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.
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.
Inne informacje brak
Dodatkowe informacje

Zmiana stanu WNiP od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wyszczególnienie
Wartość brutto na początek roku
obrotowego
Zwiększenia, w tym;
1)amortyzacja
2)przemieszczenie wewnętrzne
Zmniejszenia, w tym:
1)sprzedaż
2)likwidacja
3)przemieszczenia wewnętrzne
Wartość brutto na koniec roku
obrotowego
Umorzenia na początek roku
obrotowego
Zwiększenia, w tym:
1)amortyzacja
2)przemieszczenie wewnętrzne

Licencje na użytkowanie programów
komputerowych
5.565,00

Pozostałe wartości niematerialne i
prawne
0

Razem

0

0

0

5.565,00

0

5.565,00

5.565,00

0

5.565,00

5.565,00

0

5.564,00

0

0

0

0

0

0

5.565,00

Zmniejszenia, w tym:
1)sprzedaż
2)likwidacja
3)przemieszczenie
wewnętrzne
Umorzenie na koniec roku
obrotowego
Odpisy aktualizujące na początek
roku obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
1)wykorzystanie
2)korekta odpisu
Odpisy aktualizujące na początek
roku obrotowego

Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:

1)wykorzystanie
2)korekta odpisu
Odpisy aktualizujące na koniec
roku obrotowego
Wartość netto na początek roku
obrotowego
Wartość netto na koniec roku
obrotowego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 1.1.2019 do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto na
początek roku
obrotowego
Zwiększenia, w tym
1)nabycie
2)przemieszczenie
wewnętrzne
Zmniejszenia, w tym:
1)sprzedaż
2)likwidacja
3)przemieszczenie
wewnętrzne
Wartość brutto na koniec
roku obrotowego
Umorzenie na początek
roku obrotowego
Zwiększenia, w tym
1)amortyzacja
2)przemieszczenie
wewnętrzne
Zmniejszenia, w tym
1)sprzedaż
2)likwidacja
3)przemieszczenie
wewnętrzne
Umorzenie na koniec roku
obrotowego
Wartość netto na początek
roku obrotowego
Wartość netto na koniec
roku obrotowego

Grunty w
tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

0

9.630.863,39

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

23.517

Inne środki trwałe

0

W tym
dobra
kultury

Razem
zł

78.321,74

9.732.702,13

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

9.630.863,39

23.517

0

78.321,74

0

9.732.702,13

0

2.806.751,91

15.743,18

0

70.301,22

0

2.892.796,31

0
0

243.220,01
243.220,01

1.828,36
1.828,36

0
0

2.041,00
2.041,00

0
0

247.089,37
247.089,37

0

0

0

0

0

0

0

0

3.049.971,92

17.571,54

0

72.342,22

0

3.139.885,68

0

6.824.111,48

7.773,82

0

8.080,52

0

6.839.965,82

0

6.580.891,47

5.945,46

0

5.979,52

0

6.592.816,45

1.3.Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
Wyszczególnienie
Środki trwałe, w tym:
dobra kultury

Wartość bilansowa ( stan na
koniec roku obrotowego)
6.592.816,45
0

Aktualna wartość rynkowa
nieznana
0

1.4.Kwoota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów finansowych.
Wyszczególnienie

Stan na początek roku
obrotowego

Zmiana stanu odpisów
w ciągu roku
zwiększenia
zmniejszenia

Stan na koniec roku
obrotowego

Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie (
inwestycje)
Długoterminowe aktywa finansowe, w
tym:
- akcje i udziały

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Wyszczególnienie
Powierzchnia ( m2)
Wartość (w zł)

Stan na koniec roku
obrotowego
0
0

1.6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.
Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)
Grunty
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe

Wartość według stanu na koniec roku
obrotowego
0
0
0
0
0

1.7.Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych.
Wyszczególnienie
Akcje
Udziały
Dłużne papiery wartościowe
Razem

Stan na koniec roku obrotowego
Łączna liczba
Wartość bilansowa
0
0
0
0
0
0
0
0

1.8.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(
stan pożyczek zagrożonych)
Wyszczególnienie
Stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia

Odpisy aktualizujące wartość należności:
długoterminowych
krótkoterminowych
0
0
0

0

Wykorzystanie
Rozwiązanie
Stan na koniec roku
obrotowego

0
0
0

0
0
0

1.9.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Tytuł utworzenia
rezerwy
Rezerwa na
toczące
się postępowanie
sądowe
w sprawie
Rezerwa na
Grunty zajęte pod
drogi specustawa
Razem

Stan na
31.12.2018
0

Utworzone

Wykorzystane

Rozwiązane

0

0

0

Stan na
31.12.2019
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.10.Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.
Wyszczególnienie Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego
okresie spłaty
powyżej 1roku
powyżej 3 lat
powyżej 5 lat
Razem
do 3 lat
do 5 lat
Kredyty i
0
0
0
0
pożyczki
Emisji obligacji
0
0
0
0
Inne
0
0
0
0
zobowiązania
finansowe
Pozostałe
0
0
0
0
zobowiązania
długoterminowe
Razem
0
0
0
0
1.11.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.
Wyszczególnienie
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie
Z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według

Kwota zobowiązania
według stanu na koniec
0

przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie
0
Z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według
przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny.
1.12.Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy zabezpieczeń.
Wyszczególnienie
zobowiązań
zabezpieczonych na
majątku
0
0
Razem

Kwota zobowiązania

Kwota
zabezpieczona

Rodzaj
zabezpieczenia

0
0
0

0
0
0

Hipoteki
Zastaw
0

1.13.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.
Zobowiązania warunkowe
Gwarancje i poręczenia
Kaucje i wadia
Razem

Stan na 31.12.2018 r.
0
0
0

Stan na 31.12.2019 r.
0
0
0

1.14.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym
kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę miedzy
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
Wyszczególnienie ( tytuł
rozliczeń międzyokresowych)
Ubezpieczenia majątkowe
…….
Razem czynne rozliczenia
międzyokresowe
……
Razem bierne rozliczenia
międzyokresowe

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

1.15.Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w
bilansie
Wyszczególnienie( rodzaj
otrzymanych gwarancji

Kwota otrzymanych
gwarancji i poręczeń

Kwota zobowiązań
zabezpieczonych

i poręczeń
0
0
Razem

otrzymanymi gwarancjami i
poręczeniami
0
0
0

0
0
0

1.16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 64.770,72 zł.
1.17. Inne informacje brak
2.
2.1.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów brak
2.2.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
Wyszczególnienie
Ogółem koszty wytworzenia środków
trwałych w budowie, w tym:
- odsetki
- różnice kursowe

Kwota w roku obrotowym
0
0
0

2.3.Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
Wyszczególnienie
Przychody występujące
incydentalnie w tym:
1)losowe
2)pozostałe
Koszty występujące
incydentalnie w tym:
1)losowe
2)pozostałe

W 2018
0

W 2019
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

2.4.Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych
w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych brak
2.5.Inne informacje brak
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowe oraz wynik finansowy jednostki brak

