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Wprowadzenie do sprawozdania

'inansowego.

1.1. Nazwajednostki
szko|a Podstawowa

1.2

śąska

Adres jednostki
ul,

1.4.

Janasa

siedziba jednostki
RUda

1.3.

nr 28 im. Wincentego

sprusa

4

41-70o Ruda Ś|ąska

Podstawowy przedmlotdziałalnościjednostkl
dzialalnośćzgodnie ze slatutem jednostki

2.

Wskazanie okreśu objętego sprawozdaniem

RoK 20r9

3.

Wskażanie, źe sprawozdanie

4.

omówienie pEyjętych zasad rachunkowości, w tym mgtod wyceny aktywów

'inansowe

zawiera dahe łączne

i

pasywów (takż€ amortyzacii)

1, Akt}va pas}wa Wyceniane są przy Uwzględnieniu nadżędnych zasad rachunkowości, W spo§ób przew dziany ustawą o rachunkowoścl,
. Dla potlzeb Ulmowania W księgach środkóW tMałych ofaz wartoścl niematerialnych r prawnych ]ednostka przyjęła następujące
'' uslalenla:
a) sk]adniki mają|ku o Wa.tości początkNej poniżej 1.000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio W koszty,
j

sk]adniki mająlku o wańości poeątkowei od 1.000,00 zl do 10.000,00 zł iednostka żalicza do pozoslałych środków tMałych lub Wariości
i prawnych i Wprowadża do ewidencji bilansowej tych aktywóW. od tego rodzaju składników jednosika dokonujejedrcrażowych
odpisów amoflyzaryjnych w mie6iącu pEyjęcia do Użytkowania.

b) niefralerial.ych

składniki majątku o wańości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zaljca do środkóW lMalych l!b Wańości njemalerialnych i prawnych i
Wprowadza do ew]dencji bilansowej tych aktytłów, W momencie oddania do używania ustalanyjest okres ekonomiBnej Użyteeności dla kaźdego
składniha, klóry decyduje o amortyzacji. Dokonanie odpisów amońrzacinych rozpoczyna s ę poćząWszy od miesiąca następującogo po
miesiącJ odd6nla skladnika do UĄdv6nia

^\ nabnego
"/

"?

Jednostha dokonuje odpisóW amońyżacyjnych lUb Umorzenjowych od środkóW tNałych i Warlości n]ematęrialnych i prawnych w
następujący sposób:
a) na dzień b lansowy Wańości niemaienalne i plawne wycenia slę W wartościpocżąlkowel pomn|ejszonej o odpisy amortyżacy]ne,
h\ Uiloźenle księgowanejestjednorazowo na koniec loku na koncie'071- Umorżenie środkóW iMałych i Wadości nieńaterialnych i prawnych".
"' Amońyzacja obcląża konto '400 - Amodyzacja' na koniec rokU. W jednosice stosujo się m etodę amortyzacji iniowej.
4. Jednostka dokonuje wyceny aklywów llnansowych w kwocje v{ymaganejzaplaty zzachowaniem zasady ostrożności
5, Jednostka dokonuje Wyceny materiałówWedłUg cen ewidencyjnych albo wedłu9 ceny zakUpu lub nabycia.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących Wańość aktywóW Według następujqcych zasad:
dla należności - Wańosc należnościaktualizuje się UMględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty popEez dokonanie odpisU
aktualizującego, T@rzone są na podstawie Ustawy o rachunkowości, z w!,jątkiem odpisóW aktualizujących wqańośćnależności
-'
"l fundUsZy Utworzonych na podslawe ustaw, które obciążają te fUrdUsze. Wańośc odpisóW aktua lzujących twoźy się na najpóźniej na
dzień bilan§owy.

5,

lnne informacje
takie jaki żmiana zaSad rachunkoWości/brak zalożenla konlynuacji działalności/ LikWidacja iednostkr/żmiana strukluly

olganzacyjnej jednostk/zmianaprżedmiot!działalności/pźyjęci6nowychzadańpu6zjednostkibudżetowe/istolneżdaźenia,
kióre nastąpi|y pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporżądzenia bilansry'prżyjęly próg is|otności/inne

||.

Dodatkowe informacje i objaśhienia.

szczegołowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środkóW truałych, wańości niematerialnych i pr.wnych, zawierający 6tan tych aktywóW na pocżątek roku obrotowego,
1.1. żwiększeniaizmniejsżeniaztytułuiaktualizacjiwańości,nabycia,rozchodu,przemieszczeniawewnętunegoorazstankońcowy,adlamajątkuamortyzowanego-podobne
puedstawienie stanów i tyłułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorenia.
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AKualna wańośćrynkowa środków truałych, w tym dóbr kultury - s ile j*dio§tkł dy§ptnuj$ tffki*nl ;nt0|tr*sj{illi
nie dotyczy

Kwola dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wańośćaktywóW trwałych odrębnie dla
aktywów finansowych.

"''

długoteminowych aKywów niefinan§owych oraz długot€rminowych

1.4.

Wańość gruntów użytkowanych wieczyście

nie
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Wrńość nleamortyzowanych lub nleumarzanych pzezjedno§tkę środkówtrwałych, używanych na podstawle umów naimu,
dzleźawy l lnnych umóW, w tym z b^ułu umów leasingu.
nie doty€y

1.8.

Liczba oraz wańośćposiadanych Papierów wańościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papleróW wańośclowych.
nie dotyczy

|'''

Dane o odpisach aktuallźujących wańośćnależnoścl,ze wskazanlem stanu na początek roku obrotowego, iliększeniach, wykorzystaniu, roiliązanlu
konlecrokuobrotowegozuMględnienlemstanunależnościfinansowychJednosteksamouąduterytońalnego(stanzagrożonychpożyczek)

l

stanle na

nig dotyczy

1.8.

Dane o stanie rezerwwedfug celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, ffiększeniach, wykozystaniu, lozwiązaniU l stanie końcowym
nie

dotyPy

,1.9. Podzlał zobowiązań dfugotermlnowych o pozostałym od dnia bilansowego, pżewidywanym umową lub wynikającym z innego t!^ulu Prawnego, okresle splaty:
roku do 3 lat,
powyżej 3 lat do 5 lat,
c} powyże, 5 lat
a) powyże,i 1
b)

nie dotyczy

4

"

kwaliflkuje umowy lea3lngu zgodnie z pżeplsami podatkowymi (leasin9 oPeracyiny), a wedfug pżepi§ów o
rachunkowoścl byłby to leaslng finansowy lub ilrotny z podziałem na kwotę zobowiązań 2 q/tulu lea§lngu finan§owego lub l€as|ngu ilrotnego.

4^ Kwota żobowiązań w sytuacjl, gdyJ€dnostka

'-'

nie dotyczy

1,11. ŁącznakwotazobowlązańzabezPieczonychnamająikujednostkizeWskaźaniemcharakt€ruiformytychzobowiązań
nie dotyźy

.

''

._
'''

Łączna kwota zoboMążań warunkowych, w tym również udzielonych Pźez lednostkę gwarancii i poręczeń, także wek§lowych, nlewykazywanych w bilansie że
wskazanlem zobowlązań zab€zpleczonych na majątku Jednostki oraz charaKeru i formy tych zabezpieczeń,
nis dotyczy

, . ^ Wykaz lstotnych pozycll czynnych l blemych rozllczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosńów
'' 'o' stanowlących różnlcę mlędzy wańoścląotrzymanych ftnansowych 3kładnlków aktywów a zobowlązaniem zapłaty za nie.
nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrżymanych pżezJednostkę gwarancii i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy

1,15, Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia Pracownlcze
ll:t

xwdta

ćlńlAńlć,

2

)dorawv emeMalne
!aorodv iubileU§zNe

3.

nne,.

óodatkowe łnlómacle

17 496,0ę

25 310-5(

elilriwalent za niewkoEystanY uńop

0,0(

oqółem

42 806,5(

1.16. lnne informac|e
Neleźności pożostałe wedfug stanu na dzień 3'1.12.2o'l9

(.,.

0,o0 zl

zobowiązania zaciągnięte w roku budźetowym stanowią@ zaangażowanie roku następując€go po roku roku
budź€towym (konto 999) - 212.085,65 zł: w tym: - zobowiązanla ż q/t. dostaw i usfug - 8.481,53 zl
zobowlązanla wob6c bu&etów - 8,/ł27,00 żl podatek od wynagrodzeń

zobowlązanla wobec zus - 66.408,,17 zl
zobolYlązanla wobec Wynagrodżeń - ,l28.767,27 zl (Dodatkowe wynagrodzenle roczne)
pozostele zobo!fllązanla . 1,68 zl (śkladka zNP)

2,

2.,l.

Wysokość odPbów aKualizuiących wańośćzapasów.
nie

dotyęy

0,0(

Koszt wtltwouenia środków tMałych w budowle; w tym odseikl ońz różnlce kursowe, klóre powiękgrył
kosżt wtńwożonia środków tryalych w budowig W roku obrotowym.
pjęah ko&b wytwoEeda łodków tMaly.ł w budwis zgdnio z K§R tr 11
nie

dotyey

Kwota l charakter poszczególnych
nie

do§ay

pozycjl przychodóW lub kosztów o nadzwyczajnej wańości lub które wysĘpiły incydentalnle.

lnfomac|a o kwoci9 naleŻnoŚcl z §ńutu podalków reatlzowanych puez organy Podatkowe podległe mlnistrowl wlaśclwemu do
§praw linan§ów Publicznych wykąanych w sprawordaniu Z wykonąnia planu dochodów budżotowych.
2.5,

lnne informacie
odpis na zFŚs Wynosl: 1 1 3.306,00 zl
wyśze€gólnienie rcdajówwykazanych w lachunku zysków i stmt Mułu ilffity: lnne puychody operacine wynosą
2.1 16,57 (w tyrn: najem - 180,82 zł, koszty administracine za puygotomnie posiłkóW - 1.767,75 zł, duplikaty
dokumentóW- 168,00 zl),
Przychody finansore - 1,08

UszeegÓłowi€nie

tj.

zł - odsetki naliczone pEez bank
Wkaanle źródla i krcty wykazanyń w fundu§zu zmian: lnne zmniejszenja 405,84

dotacii podręcznikorej).

Zł (Mot

lnne inrormacio niż wymleniono powyż€j, i6ż6U mogłyby w lśtotny spo§ób wplynąć ns ocenę sytuac|i
maiątkowol l ftnanśowel oraz wynlk llnansowy |ednostki.
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o
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M grupy 4wodofr:
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w
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|.iom.cF

o

mqcych td.ż.nl.ch, j.łŁ funaPał po dniu bibBory, . nbB4ltdnbnych

dotyęy
Pn.dati.nŁ &tffirycn w roł! obbtNF el.ń 69d lPĘki) ..dur*o&i,
j.Żdl ryi.ąn ff. lsbtny wpłg M .yr66j! m.rąrtorą, fldŃową l
rynfr fifr.ry
mbnw t Pbb lfund!*u}wb.nF
ni€ dotyey

w

ipńfoz&du tinaNowym

nie

3.5

lnlomr.j.

kbo§.ż.rynl.h€

poówry.lnoać

w tyn

d.rychtts.iord.nl.fiillĘ9.goa

n.tod ryc.ny rn. żńbn .Posobu ĘoąĘń
lch luycryry l 6powodów.ną ,mbEml

j.dMl,

mt

fn|w.s
9r.łd.ń
k6Ę ryttu fuBil.r
ffi

poPnŃ.hcyż.,PEwozdanbń r. rot obrotry

nie dotyczy
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