INFORMACJA DODATKOWA
Treść
Dział

1.
1.1.
1.2
1.3
1.4

I

Uwagi

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
Nazwę

jednostki
jednostki
Adres jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
jednostki
2
Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem
3
Wskazanie, że sprawozdanie
finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki
sporzadzające samodzielne
sprawozdania finansowe
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Siedzibę

Urząd Miejski w Polanowie
Polanów
Ul. Wolności 4 76-01 O Polanów
000529120

01.01.2018-31.12.2018
Dane

ujęte

dotyczą
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Zarządzenie

nr 21/17 z dnia 29 grudnia

2017r.
Ogólne zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych w Urzędzie Miejskim w
Polanowie.
Rachunkowość w jednostce prowadzona jest
zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w
jednostce zasady zwane polityką
1.

rachunkowości.

Księgi

rachunkowe jednostki prowadzone są

techniką komputerową. Księgi rachunkowe
jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych,

obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę
główną, księgi pomocnicze, zestawienia:
obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont
ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów
i pasywów.
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący
- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, ujmowane są
chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie
miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób
ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna ( konta syntetyczne) prowadzona
jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójny zapis,
- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową.
Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią
zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla
wybranych kont księgi głównej . Zapisy na
kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z

zasadą

zapisu powtórzonego. Ich forma
dostosowywana jest za każdym razem do
przedmiotu ewidencji konta głównego.
Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont
pomocniczych z zapisami i saldami na kontach
księgi głównej.

Konta pozabilansowe

pełnią funkcję wyłącznie

informacyjno-kontrolną.

Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach
aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis
jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z
dziennikiem ani innym urządzeniem
ewidencyjnym.
Na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych sporządza się odrębnie bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany
w funduszu jednostki.
2. Metody i terminy inwentaryzowania
składników majątkowych

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji
oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania
różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o
rachunkowości jednostka ma określone w
Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
zarzadzeniem kierownika jednostki.
3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki
Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego jednostka dokonuje
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
późn.zm.},

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych

funduszy celowych oraz
jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 ).
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na
dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 ustawy o
państwowych

rachunkowości.
Jeśli

jednostka posiada na dzień bilansowy
aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej,
to zobowiązana jest je wycenić po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek
lub postawionych w stan likwidacji stosuje się
zasady wyceny ustalone w ustawie o
rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące
likwidacji stanowią inaczej.
Środki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje
ich wartość, odnosząc różnice na fundusz
jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne
ustala się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1
Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od
obowiązku dokonywania czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach
Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich
rozliczenie".
Ponadto dla potrzeb ujmowania w księgach
środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia:
a) Za środki trwałe uważa się składniki
majątku, których wartość początkową
określa ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych. Bez względu na
wartość na koncie środków trwałych
ewidencjonuje się grunty, budowle i
budynki. Wartość środka trwałego może
być zwiększona lub zmniejszona w
wyniku zarządzonej aktualizacji wyceny.
Zwiększenie wartości początkowej

środków trwałych może nastąpić o
równowartość inwestycji kosztów

inwestycji związanych z jej ulepszeniem.
b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w
miesiącu przyjęcia do używania, umarza
się również:

1) Książki i inne zbiory biblioteczne;
2) Odzież i umundurowanie;
3) Meble i dywany;
4) Inwentarz żywy
3.

Materiały objęte są ewidencją ilościowo
-wartościową i wycenia się je według

cen zakupu przy zastosowaniu metody
FIFO do wyceny zapasu.
4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej
zwrotów w danym roku budżetowym
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych
powstałych w bieżącym roku jak i w latach
ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące dochodv

z tego samego rodzaju.
Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym
roku budżetowym zwiększają wykonanie
planowanych dochodów w tym roku
budżetowvm.

5

Dział

1.1

1.2

Obowiązują

Inne informacje

li

Dodatkowe informacje i objaśnienia
zakres zmian wartości
grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych, zawierający stan
tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia
Szczegółowy

Aktualną wartość rynkową środków

zasady w sprawie ujednolicenia
stawki dokonywania odpisów umorzeniowych
lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych Gminy Polanów
obeimuia w szczeaólności:
Tabela nr 1, 2

Tabela nr 3

trwałych,

1.3

1.4

w tym dóbr kultury - o ile
jednostka dysponuje takimi
informacjami
Kwotę dokonanych w trakcie roku
obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów
finansowych
Wartość gruntów użytkowanych

Tabela nr 4, 5

Tabela nr 6

wieczyście

1.5

1.6

Wartość

nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę
środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasinqu
Liczbę oraz wartość posiadanych
papierów wartościowych, w tym akcji i
udziałów oraz dłużnych papierów

Tabela nr 7

Tabela nr 8

wartościowych

1.7

Dane o odpisach

aktualizujących

Tabela nr 9

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
zaqrożonych)

1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich
utworzenia na początek roku
obrotoweqo, zwiększeniach,

Tabela nr 10

wykorzystaniu,

rozwiązaniu

i stanie

końcowym

1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

Tabela nr 11

według pozycji
pozostałym od

1.10

1.11

bilansu o
dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty: powyżej 1
roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i
powyżej 5 lat
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
leasinou zwrotneoo
Łączna kwota zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy tych

Tabela nr 12

Tabela nr 13

zabezpieczeń

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16
2
2.1

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
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
Łączna kwota otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze
Inne informacje

Tabela nr 14

Wysokość

Tabela 16

odpisów aktualizujących
zapasów
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie (inwestycji), w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w roku
obrotowym
Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o

Tabela nr 15

Tabela nr 16

Tabela nr 16

Tabela nr 16

wartość

2.2.

2.3

Tabela 16

Tabela 16

nadzwyczajnej wartości lub które
incvdentalnie
Informację o kwocie należności z tytułu
podatków realizowanych
przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych wykazywanych
w sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowvch
Inne informacje
Inne informacje niż wymienione
powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki
wvstaoiłv

2.4

2.5
3

TABELA NR 1 Urząd Miejski w Polanowie
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

początkowa

składnika

(brutto)
-stan na

aktywów
według układu

Ogółem

Wartość

Nazwa grupy
rodzajowej

w

bilansie
1
1. Wartości
niematerialne i
prawne
2. Razem środki

początek

roku
obrotowego
2
38.925,80

Zwiększenie wartości początkowej

Zmniejszenie wartości początkowej

zwiększenie
wartości

aktualizacj
a

3

przychody

4

przemies
zczenia

5

początkowej

zbycie

(3+4+5)

6

Ogółem

zmniejszeni
e

7

likwida
cja

8

wartości

inne

początkowe

9

j
(7 + 8 + 9)
10

Wartość

początkowa

stan na
koniec roku
obrotowego
(2 + 6-10)
11

38.925,80

43.091.536,04

1.598.614,75

1.598.614,75

12.791,00

2.1.Gruntv
2.1.1. Grunty

16.155.463,00

29.227,00

29.227,00

12.791,00

stanowiące

2.540.572,75

2.840.690,50

2.853.481,50

41.836.669,29

12.791,00

16.171.899,00

trwałe

2.540.572,75

własność

jednostki
samorządu

terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie

wieczyste innym
podmiotom
2.2.Budynki i
lokale
2.3. Obiekty

8.654.559,98

61.110,90

61.110,90

112795,40

112.795,40

8.602.875,48

inżynierii lądowej

14.803.199,44

1.468.427,31

1.468.427,31

2.727.895,10

2.727.895,10

13.543.731,65

i wodnej

TABELA NR 1 Urząd Miejski w Polanowie
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

2.4. Kotły i
maszyny
energetyczne
2.5. Maszyny,
urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny,
urządzenia i
aparaty
speci alistvczne
2.7. Urządzenia
techniczne
2.8. Środki
transportu
2.9. Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości

38.007,00

38.007,00

2.090.634,94

37.390,77

37.390,77

2.128.025,71

104.221,20

2.458,77

2.458,77

106.679,97

1.245.450,48

1.245.450,48

i

wyposażenie,

gdzie indziej
niesklasyflkowan
e

Razem
wyszczególnione

43.185.391,22

1.604.968,13

1.604.968,13

12.791,00

2.840,690,50

2.853.481,50

składniki

aktywów
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(1+2 ):
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41.875.595,09

TABELA NR 2 Urząd Miejski w Polanowie
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na
-stan
na początek
roku
obrotowego

Nazwa grupy rodzajowej
aktywów

składnika

według układu

w bilansie

I.Wartości

1
2
niematerialne i I 38.925,80

prawne
2. Razem środki trwałe
2.1.Grunty
2.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki

Zwiększenia

Ogółem

w ciągu roku

obrotowego

zwiększenie

1--~~~~--,-~~~~~-.-~~----1

aktualizacja

3

I amortyzacja
za
rok
obrotowy
4

I inne

5

31 grudnia 2018 roku.

dzień

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie
-stan na
koniec roku
obrotowego
(2 + 6 - 7)

umorzenia
( 3+4+5)

6

7

I 2.153,10

netto składników
aktywów
(zgodne z bilansem)
Stan na
Stan na
początek
koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego
9
10

Wartość

8
38.925,80

o

8.731.870,39

19.324.972,12

I 16.932.899,90

1.618.188,98
3.818.419,41

7.241.577,96
11.535.580,66

I 6.984.686,50
I 9.725.312,24

o

7.611.109,92

1.220.059,40

1.220.059,40

1.412.982,02
3.267.618,78

207.360,06
647.937,46

207.360,06
647.937,46

19.649,43

3.554,76

3.554,76

23.204,19

18.357,57

14.802,81

1.811.710,85

273.397,32

273.397,32

2.085.108,17

278.924,09

42.917,54

48.154,99

9.966,81

9.966,81

58.121,80

56.066,21

48.558,17

I 1.050.984,85

77.842,99

77.842,99

1.128.827,84

194.465,63

116.622,64

I 7.704.965,10

1.226.412,78

1.226.412,78

samorząduterytorialnego,

przekazane w użytkowanie
wieczysteinnym
podmiotom
2.2.Budynki i lokale
2.3.0biekty inżynierii
lądowej i wodnej
2.4.Kotły i maszyny
energetyczne
2.5.Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne
2. 7. Urządzenia techniczne
2.8. Środki transportu
2.9. Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem wyszczególnione
składniki aktywów (1+2 ):

2.153,10
97.136,83

/j l 770.796,19

2.153,10

,

19.324.972,12

I
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Kierownik jednos1

I 16.932.899,90

TABELANR3
Aktualna wartość rynkowa

środków trwałych,

w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na

dzień

31 grudnia 2019 roku.

Nie posiada informacji
Grupa

środków trwałych

(wg KST)

Wartość

rynkowa (brutto)-stan na koniec roku
obrotowee:o

Uwagi

2

1

3

Razem

Sporządził:

Marta Kleinszmid

mgr Marta,
29.03.2019
Główny księgowy

a

~

Data sporządzenia

~Cle~ . . . . . . . "'''~:~:~:s"CC":"•:

: Z

(

\

TABELA NR 4 Urząd Miejski w Polanowie

Odpisy aktualizujące wartość

długoterminowych

aktywów niefinansowych

Nie dotyczy

Wyszczególnienie

Stan na początekroku
obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu
rokuobrotowego
zwiekszenia
zmniejszenia
3
4

Stan na koniec roku obrotowego
(2 +3-4)
5

Razem

29.03.2019
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

TABELA NR 5 Urząd Miejski w Polanowie

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowe20
zmnie_jszenia
zwiększenia
3
4

Stan na koniec roku obrotowego
(2 +3-4)
5

Razem

Sporządził:

Marta Kleinszmid

29.03.2019

Główny księgowy

Data sporządzenia

'"

TABELA NR 6 Urząd Miejski w Polanowie
Grunty w wieczystym

Lp.

I

1

użytkowaniu

Treść

(nr działki,
nazwa
2
Grunty orne

Wyszczególnienie

początek

3
Powierzchnia (ha)
Wartość (zł)

2

Łąki

Powierzchnia (ha)
Wartość (zł)

3

Wody stojące

Powierzchnia (ha)

4

Tereny
mieszkalne

Powierzchnia (ha)

Wartość (zł)

Sporządził:

Stan na

Wartość (zł)

roku obrotowego
4

2,5264
6.684,85
0,2833
803,16
0,0659
22,74
24,1244
2.533.062,00

Zmiany stanu w trakcieroku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
5

6

-

-

-

Stan nakoniec roku
obrotowego(4 + 5 - 6)

7
2,5264
6.684,85
0,2833
803,16
0,0659
22,74
24,1244
2.533.062,00

-

-

~

Marta Kleinszmid
"".2·

mgr Marta
Główny księgowy

29.03.2019
Data sporządzenia

„7"7

~\

:-~.--~~--:; • • •1• ••••I••••••

Kierownik jednostld

TABELA NR 7 Urząd Miejski w Polanowie
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Grupa według KŚT

1
1
2

Stan na początek roku
obrotowego

2
Grupa 4
Grupa 8

Zmiany w trakcie roku obrotowel!o
zmniejszenia

3
196.272,06
165.023,72

Stan na koniec roku
obrotowego
(3+4-5)
6

zwiększenia

5

4
-9.032,00

25.165,70

-

-

162.074,36
165.023,72

-

·.·'~

' '
.................
.

kjednos

1

\

TABELA NR 8 Urząd Miejski w Polanowie

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Stan na
roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

-

-

początek

1
2
3

Akcie

-

-

Udziały

2

7000,00

Dłużne

-

-

Sporządził:

papiery wartościowe

Mart

SKARBNlr

mgr Marta

29.03.2019
Data sporządzenia

Stan na
koniec roku
obrotowe1:w

7000,00

-

-

-

~
Kierownik jednoktki

TABELA NR 9 Gmina Polanów

Stan odpisów aktualizujących wartość

należności

Nie dotyczy

Lp.

Grupa

należności
początek

2

1
1

Odsetki podatkowe

Sporządził:

Stan na
roku obrotowego
3

771.769,69

Zmiany stanu odpisów w cia!!u roku obrotowee:o
wykorzystanie
rozwiązania

zwiększenia

4
17.567,12

5
-

6
517.038,77

Stan nakoniec roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7
272.298,04

Marta Kleinszmid

29.03.2019
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

TABELA NR 10 Urząd Miejski w Polanowie
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia
Nie dotyczy

Wyszczególnienie

Lp.

Stan na
roku
obrotowe20
3

początek

2

1

1.

2.

3.

Zwiększenie

w

ciągu

Rozwiązanie

Wykorzystanie w

roku

ciągu

roku

4

roku
5

6

w

ciągu

Rozwiązanie

w ciągu
roku(3+4-5-6)

7

Rezerwy długoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Ogółem rezerwy

Sporządził:

Marta Kleinszmid

7

Główny księgowy

29.03.2019

......z::~:·~;:~.f~=~.i„ i'J':-::~i~:~.L0$E ... :.........: .. .

Data sporządzenia

Kierownik j ednostlł:i

TABELA NR 11 Gmina Polanów
Zobowiązania długoterminowe według

Lp.

1
2
3

Zobowiązania

okresów wymagalności

wobec

Jednostek powiązanych:
Pozostałych jednostek:
Razem

powyżej

powyżej

powyżej

1 roku do 3 lat

3 Iat do S lat

S lat

Razem

BO

BZ

BO

BZ

BO

BZ

BO

BZ

-

-

-

-

-

-

-

1.245.770,00

2.545.447,24

8.262.383,07

7.229.794,34

2.195.497,49

1.947.985,16

11.703.650,56

11.723.226,74

29.03.2019
Główny k~ęgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednos · ··

TABELA NR 12 Urząd Miejski w Polanowie
Zobowiązania

z tytułu leasingu

Nie dotyczy

Lp.
1.

Wvszcze2ólnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy
podatkowej , kwalifikowanejjako leasing finansowy wg ustawy o

Kwota zobowiązania

rachunkowości

/I,

I \;

I

....-;~·

29.03.2019
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

TABELA NR 13 Gmina Polanów
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązania
na koniec roku
obrotowego
roku
obrotowego
2
3

na

1
Weksel
Hipoteka
Zastaw
Inne
Razem

Sporządziła:

majątku

początek

Kwota zabezpieczenia
na koniec
roku
roku
obrotowe20
obrotowe20
4
5

na

początek

Na aktywach trwałych
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe20
6
7

na

początek

-

-

-

-

-

o

o

1.700.000,00
-

o
-

-

1.700.000,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. 700.000,00

Marta Kleinszmid
-.-..-1

-,

29.03.2019
Data sporządzenia

Na aktywach obrotowych
początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe20
8
9

na

...

., ~;,r;fr ;: _ ,=
-~,~~ ....... : ....... '
Kierownikjednos' ·

TABELA NR 14 Urząd Miejski w Polanowie

Wykaz zobowiązań warunkowych
Nie dotyczy

Wyszczególnienie

1
1. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek powiazanych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
2. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek pozostałych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie
emerytur i podobnych świadczeń
Razem

Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 +3-4)
5

,

TABELA NR 15 Urząd Miejski w Polanowie

Istotne pozycje

rozliczeń międzyokresowych

Nie dotyczy

Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

Stan na
początek

roku obrotowe1:w

koniec
roku obrotowe20

Ogółem

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:
w księgach rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
- ujemna wartość firmy
- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe
- wartość nieodpłatnie otrzvmanvch środków trwałych

1

(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące

2

Sporządził:

Marta Kleinszmid

T~ l~ ~~

.......
.
m9~f'.1.C!!f.°:
..•. ~··········
Główny księgowy

29.03.2019
Data sporządzenia
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Kierownikjednor

TABELA NR 16 Urząd Miejski w Polanowie
Informacje dodatkowe

mające wpływ

na

ocenę

sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie
1
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
3. Inne informacje
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
różnice kursowe,które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowvm
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczainei wartości lub które wyst~piły incydentalnie

Wartość

Uwagi
3

2

-

-

197.613,50

-

3.370.689,93

-

-

-

'-

29.03.2019
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

Załącznik

nr 1

do Zarządzenia nr 25/2019
Burmistrza Polanowa
z dnia 15.03.2019 r.
Treść

Dział

1.
1.1.
1.2
1.3
1.4

I

Uwagi
Worowadzenie do sorawozdania finansoweao. obeimuie w szczeaólności:

Nazwe iednostki
Siedzibe jednostki
Adres jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
jednostki
2
Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem
Wskazanie, że sprawozdanie
3
finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki
sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Mieisko-Gminnv Ośrodek Pomocv
ul.Wolności 7 76-010 Polanów
j„w.
REGON 003801717 PKO 88102

Soołecznei

01.01.2018-31.12.2018
Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy (Organ) jednostka samorządu terytorialnego

Rachunkowość w jednostce prowadzona jest
zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w
jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za
pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki
obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i
sald, które tworzą: dziennik, księgę główną,
księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald
kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg
pomocniczych, wykaz składników aktywów i
pasywów.
Dziennik prowadzony jest w sposób
następujący :
- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, ujmowane są
chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie roku,
co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób
ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona
jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójny zapis,
- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową.

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią
zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla
wybranych kont księgi głównej . Zapisy na
kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z
zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma
dostosowvwana jest za każdvm razem do

przedmiotu ewidencji konta głównego.
Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont
pomocniczych z zapisami i saldami na kontach
księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie
informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach
aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis
jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z
dziennikiem ani innym urządzeniem
ewidencyjnym.
Na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych sporządza się odrębnie bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany
w funduszu jednostki.
1.

Metody i terminy inwentaryzowania
składników majątkowych

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji
oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania
różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o
rachunkowości jednostka ma określone w
Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
zarzadzeniem kierownika iednostki.
3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach:
- rozdział 4 ustawy z dnia 29 .września 1994 r.
rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
pó:źn.zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
pó:źn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 ).
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej
dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 ustawy o

niż

na

rachunkowości.
Jeśli

jednostka posiada na dzień bilansowy
aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to
zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym
na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla
danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1
ustawy o rachunkowości).
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek
lub oostawionvch w stan likwidacji stosuje sie

zasady wyceny ustalone w ustawie o
rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące
likwidacji stanowią inaczej.
środki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje
ich wartość, odnosząc różnice na fundusz
jednostki. Opisy umorzeniowa-amortyzacyjne
ustala się według zasad określonych w ustawie o
rachunkowości metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1
Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od
obowiązku dokonywania czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach
Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich rozliczenie".
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony
jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat. Ponadto
dla potrzeb ujmowania w księgach środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia:
a) Składniki majątku o wartości
początkowej od 1,00zł, do 9.999,00zł
zalicza się do środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych i
wprowadza do ewidencji bilansowej tych
aktywów. Od tego rodzaju składników
majątku jednostka dokonuje
jednorazowych odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych w
miesiącu przyjęcia do używania,
b) środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości
początkowej powyżej 10.000,00zł

jednostka wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów i dokonuje od
nich odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).
Odpisów umorzeniowych lub
amortyzacyjnych dokonuje się według
stawek określonych w ustawie z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
rozpoczyna się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania
składnika do użytkowania,
2.

Materiały objęte są ewidencją ilościowo

- wartościową i wycenia się je według
cen zakuou orzv zastosowaniu metody

FIFO do wyceny zapasu.
4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej
zwrotów w danym roku budżetowym
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych
powstałych w bieżącym roku jak i w latach
ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody
z tego samego rodzaju.
Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym
roku budżetowym zwiększają wykonanie
planowanych dochodów w tym roku
budżetowym.

5

Dział

1.1

1.2

1.3

1.4

Obowiązują

Inne informacje

li

Dodatkowe informacje i objaśnienia
zakres zmian wartości
grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych, zawierający stan
tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia
Szczegółowy

Aktualną wartość rynkową środków
trwałych, w tym dóbr kultury - o ile

jednostka dysponuje takimi
informacjami
Kwotę dokonanych w trakcie roku
obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów
finansowych
Wartość gruntów użytkowanych

zasady w sprawie ujednolicenia
stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub
amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych Gminy Polanów.
obejmują w szczeaólności:
Tabela nr 1, 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4, 5

Tabela nr 6

wieczyście

1.5

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
Liczbę oraz wartość posiadanych
papierów wartościowych, w tym akcji i
udziałów oraz dłużnych papierów

Tabela nr 7

Tabela nr 8

wartościowych

1.7

Dane o odpisach

aktualizujących

wartość należności,

ze
wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego, z

Tabela nr 9
Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące
nieściągalnych należności spisanych w ciężar
uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących.
Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy
natomiast do czynienia wówczas, gdy ich

uwzględnieniem należności

finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek
zagrożonych)

1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich
utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

wartość, w zależności od rodzaju należności,
zostanie odniesiona na pozostałe przychody
operacyjne lub przychody finansowe wskutek
dokonania zapłaty przez dłużnika bądź
ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio
utworzono odpis aktualizuiacy
Tabela nr 10

końcowym

1.9

1.10

1.11

Podział zobowiązań długoterminowych

Tabela nr 11

według

Zobowiązania długoterminowe

pozycji bilansu o
pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty: powyżej 1
roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i
powyżei 5 lat
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
leasinqu zwrotneqo
Łączna kwota zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń

1.12

1.13

1.14

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
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

Łączna

kwota otrzymanych przez
gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
Kwota wypłaconych środków

to całość lub
które stają się wymagalne w
okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu
dostaw towarów i usług.
część zobowiązań,

Tabela nr 12

Tabela nr 13
Zabezpieczenie na majątku wiąże się z
ograniczeniami dla jednostki w zakresie
dysponowania składnikami majątkowymi
stanowiącymi to zabezpieczenie.
Zabezpieczenie może występować m.in. w
postaci hipoteki, przewłaszczenia, zastawu
reiestroweqo, weksla, w tym weksla "in blanco
Tabela nr 14
Zobowiązania warunkowe to obowiązek
wykonania świadczeń, których powstanie jest
uzależnianie od zaistnienia określonych zdarzeń.
Jak długo zobowiązania mają charakter
warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w
rachunku zysków i strat.

Tabela nr 15
Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą
wystąpić m.in. z tyt. opłaconych z góry i
dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń,
kosztów prenumeraty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe mogą
wystąpić m.in. z tytułu naliczonego odbiorcom w
fakturach podatku od towarów i usług w
odniesieniu do którego nie powstał jeszcze
obowiazek podatkowv.
Tabela nr 16

jednostkę

1.15

Tabela nr 16

1.16

2
2.1

pieniężnych na świadczenia
pracownicze
Inne informacje

Wysokość

odpisów aktualizujących
zapasów
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie (inwestycji), w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w roku
obrotowym
Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie

Należy uzupełnić jeżeli występują

Tabela nr 16
Inne informacje
finansowv

mające wpływ

dane

na wynik

Tabela 16

wartość

2.2.

2.3

2.4

2.5

3

Informację 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
Inne informacje

Tabela 16
W tabeli należy przedstawić dane za rok bieżący
i ubiegły, co ułatwi ocenę tych nakładów i ich
wpływ na stan majątkowo-finansowy jednostki
Tabela 16
W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub
otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia
zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, huraganu,
gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w
majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i
koszty poniesione przy usuwaniu skutków
zdarzeń losowych
Należy uzupełnić jeżeli występują dane

Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia
niewykazane powyżej (jeżeli wvstepuja

niż wymienione
powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

Inne informacje

majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki lub zdarzenie
nie wystąpiło należy wpisywać "nie dotyczy".
Wszystkie załączniki do zarządzenia muszą być wypełnione, podpisane i złożone z informacją w
przypadku nie wystąpienia zapisów należy zamieścić zapis „nie dotyczy".

TABELANRl
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy
rodzajowej

Wartość

początkowa

składnika

(brutto)
-stan na

aktywów
według układu

w

bilansie

Zwiększenie wartości początkowej

Ogółem

Zmniejszenie wartości

Ogółem

Wartość

zwiększenie

początkowej

zmniejszenie

początkowa

wartości

-stan na
koniec roku
obrotowego
(2 + 6-10)

wartości

aktualizacja

przychody

przemieszczenia

początek

początkowej

zbycie

likwidacja

inne

początkowej

(7 + 8 + 9)

(3+4+5)

roku
obrotowe~w

I
I. Wartości
niematerialne i
nrawne
2. Razem środki
trwałe

2.1.Gruntv
2.1.1. Grunty
stanowiące
własność

jednostki
samorządu

terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie

wieczyste innym
oodmiotom
2.2.Budynki i
lokale
2.3. Obiekty
inżynierii lądowej

i wodnei
2.4. Kotły i
maszyny
energetvczne
2.5. Maszyny,
urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszvnv,

2
9.729,80

288.419,32

3

4

5

6

7

8

9

IO

0,00

0,00

65.810,19

65.810,19

Il
9.729,80

222609,13

TABELANRl
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.
urządzenia

i
aparaty
specjalistyczne
2.7. Urządzenia
techniczne
2.8. Środki
transportu
2.9. Narzędzia,

65.810,19

115.594,67

65.810,19

49.784,48

134.900,00

134.900,00

37.924,65

37.924,65

przyrządy,

ruchomości

i

wyposażenie,

gdzie indziej
niesklasvfikovvane
Razem
wyszczególnione

65.810,19

298.149,12

65.810,19

składniki

aktywów
(1+2 ):
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TABELANR2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków
Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według
układu

w bilansie

I.Wartości

1
niematerialne i

prawne
2. Razem środki trwałe
2.1.Grunty
2.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki

-stan
na początek
roku
obrotowego

2
9.729,80

trwałych

Zwiększenia

oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na
w ciągu roku

Ogółem

obrotowego
aktualizacja

3

inne

31 grudnia 2018roku.

0,00

0,00

8
9729,80

Wartość netto składników
aktywów
(z1wdne z bilansem)
Stan na
Stan na
początek
koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe!!o
9
IO
0,00
0,00

zwiększenie

amortyzacja
za
rok
obrotowy
4

dzień

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenia
( 3+4+5)

5

7

6

Umorzenie
-stan na
koniec roku
obrotowego
(2 + 6- 7)

179.376,80

31.386,23

31.386,23

65.810,19

144.952,84

109.042,52

77.656,29

95.258,82
53.960,00
30.157,98

22.86,23
26.980,00
2.120,00

2.286,23
26.980,00
2.120,00

65.810,19

31.734,86
80.940,00
32.277,98

20.335,85
80.940,00
7.788,67

18.049,62
53.960,00
5.646,67

189.106,60

31386,23

31.386,23

65.810,19

154.682,64

109.042,52

77.656,29

samorząduterytorialnego,

przekazane w użytkowanie
wieczysteinnym podmiotom
2.2.Budvnki i lokale
2.3.0biekty inżynierii
l~dowej i wodnej
2.4.Kotły i maszyny
energetyczne
2.5.Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne
2.7. Urz~dzenia techniczne
2.8. Środki transportu
2.9. Narzędzia, przyrządy;
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem wyszczególnione
składniki aktywów (1+2 ):
Sporządził:J.Szwankowska
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TABELANR3
Aktualna wartość rynkowa

środków trwałych,

w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KśT)
1

Wartość

rynkowa (brutto)- stan na koniec roku
obrotowego

Uwagi

2

3

Nie dotyczy-nie posiadamy takich danych

Razem
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TABELANR4

Odpisy aktualizujące

wartość długoterminowych

Wyszczególnienie

1

aktywów niefinansowych

Stan na początekroku
obrotowego
2

Zmiany stanu odpisów w ciągu
rokuobrotowe~w

zwiekszenia
3

Stan na koniec roku obrotowego
(2 + 3-4)

zmnieiszenia
4

5

Nie dotvczv

Razem

Sporządził:J.Szwankowska

p.o.

~ektora
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TABELANRS

Odpisy aktualizujące wartość

długoterminowych

aktywów finansowych

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia
zmnieiszenia
3
4

Nie dotyczy

Razem

Sporządził:J.Szwankowska
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Data sporządzenia

Stan na koniec rokuobrotowego
(2 + 3-4)
5

TABELANR6

Grunty w wieczystym

użytkowaniu

Treść

Lp.

(nr działki,
nazwa
2

1

Wyszczególnienie

Stan na
początek

3
Powierzchnia (m2)

roku obrotowego
4

Zmiany stanu w trakcieroku obrotowe!!o
zmniejszenia

zwiększenia

5

Stan nakoniec roku
obrotowego( 4 + 5 - 6)

6

7

Nie dotyczy

Wartość (zł)

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)
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TABELA NR 7
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Grupa według KŚT

Lp.

1

2

Stan na początek roku
obrotowego

zwiększenia

3

4

Zmiany w trakcie roku obrotowe20
zmniejszenia

Stan na koniec roku
obrotowego
(3+4-5)
6

5

Nie dotyczy
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TABELANR8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Stan na
roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

początek

1
2
3

Akcje
Udziały
Dłużne

Sporządził:

papiery wartościowe
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Nie dotyczy
Nie dotyczy
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TABELANR9

Stan odpisów

Lp.

aktualizujących wartość należności

Grupa

należności

początek

2

1
1
2
3
4
5
6
7

Zaliczka alimentacyjna
Fundusz Alimentacyjny odsetki
Fundusz Alimentacyjny
60%
Fundusz Alimentacyjny
-40%
Nienależnie pobrane
świadczenia rodzinne
Nienależnie pobrany
Fundusz Alimentacyjny
Nienależnie pobrane

Stan na
roku obrotowego

Stan nakoniec roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7

Zmianv stanu odnisów w cial!u roku obrotowe20
wykorzystanie
rozwiązania

zwiększenia

4
161.549,25

6
27.493,98
27.090,84

2.740.501,59

222.736,12

40.297,88

2.922.939,83

1.827.001,02

148.490,83

26.865,26

1.948.626,59

17.063,43

2.986,90

10.304,28

9.746,05

4.747,74

0,00

400,00

4.347,74

216,73

1071,88

9.217,39

4.054,58

3
819.024,89
1.752.459,37

5

0,00

791.530,91
1.886.917,78

1.288,61

zasiłki stałe

8

Nienależnie

pobrane

4.054,58

9.217,39

świadczenie

wychowawcze

Sporządził:J.Szwankowska
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TABELANRlO

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Wyszczególnienie

Lp.

Stan na
roku
obrotowe20
3
Nie dotyczy
początek

2

1
1.

2.

3.

Rezerwy długoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Ogółem rezerwy

Sporządził:

Zwiększenie

w

ciągu

Wykorzystanie w

Rozwiązanie

roku

ciągu

roku

4

roku
5

6

Nie dotyczy

J.Szwankowska

JgLo3 JUŁ~
Data sporządzenia

w ciągu

Rozwiązanie

w ciągu
roku(3+4-5-6)
7

TABELA NR Il
Zobowiązania długoterminowe według

Lp.

Zobowiązania

okresów wymagalności

wobec
powyżej

powyżej

powyżej

1 roku do 3 lat

3 lat do S lat

S lat

BO
1

2
3

Jednostek powiązanych:
Pozostałych jednostek:
Razem

BZ

BO

BZ

BO

Razem

BZ

BO

BZ

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Sporządził:J.Szwankowska

~
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Jgloa~l~
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Data sporządzenia
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I

Kiero

I

''"trzyk

jednostki
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TABELANR12
Zobowiązania

Lp.
1.

z

tytułu

leasingu

Wyszczególnienie
z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy
podatkowej , kwalifikowanejjako leasing finansowy wg ustawy o

Zobowiązania

Kwota zobowiązania
Nie dotyczy

rachunkowości

Sporządziła:

J.Szwankowska

p.o. Głównego Księgowe$o
Miejsko ~Gm1nni;ąf ~śrocka_

Pomocy S

.1ll)&/olanow1e

.......... Joa(a.Sz· ankOws.ka .......... .

GłówWęgowy

J~ i-DL;, JollS,

.„ ............................. „ •••••••••••••••••• „ ••

Data sporządzenia

p.o~l'yrek!or-a
Miejsko- Gminnego
· r-cd!:::: Pcrnc.:y S!XJ~fl§J
w . :··~cj;„!e
lv;o r Ff.-·.'/.~

,Pm.~~iD.{s.
,, ~b~ „·„~f!~ret;;ri:,;toi • • · • · • • • •
\

• starazy
•••••• „ • •

Kiero

ik jednostki

TABELANR13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na

Wyszczególnienie

Kwota zobowiazania
na koniec roku
obrotowego
roku
obrotoweeo
2
3
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
na

1

Weksel
Hipoteka
Zastaw
Inne
Razem

Sporządziła:

o.o.

majątku

początek

Kwota zabezpieczenia
na koniec
roku
roku
obrotoweeo
obrotoweeo
4
5

na

początek

Na aktvwach trwałych
na koniec roku
obrotowego
roku
obrotoweeo
6
7

na

początek

Na aktvwach obrotowych
początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego
8
9

na

J.Szwankowska

f_3,ióvvn2~8 Księgov.leoo

i<'1iejsx~G;-;;iin~~~~
Ośtadka
cz~Polanowie

p.o.J7Xrektora

oornocy S

...... '.~~c~~-- -.... ~-~·--~~-~---·········
Główny księgowy

J~~O~

Miejsko - Gmi11n8>dc;{C{tj:<:lk2 Porr,o.,--y Spoa:czneJ

;ptS

Data sporządzenia

·~

·;;;

TABELANR14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie

1
1. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek powiązanych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
2. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek pozostałvch
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie
emervtur i podobnych świadczeń
Razem

Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

Nie dotyczy

SpórządZi::rą:J'.S-ż#~Slffil

., :co;c><;o - '-~;n:;1nego f;'~tJdka
F"'':1:-i1ocj' 2p~ji'i"
anowie

y}/

..... '. '.'.~ '.).':~. -~~Vf.~~~:~............... .
Głó

księgowy

8x"D~

J,DlS
···············································
Data sporządzenia

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 +3-4)
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TABELA NR IS

Istotne pozycje

rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

Stan na
początek

roku obrotowego
1

Ogółem

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:
w księgach rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisv ubeznieczenia osób i składników maiatku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
- ujemna wartość firmy
- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe
- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące

2

Sporządził:J .Szwank.owska

_Po Głó~v:..i:epoK.się~we~o
_r./.iejs:-:;o_- ·-·, ·'~:j~\~sroCKa_
!-'ornocy ~:ole ~~'\i olanow1e

foanna S-zwankowska
Główny księgowy

............. ł~Lo.~. AA~S. ................ .
Data sporządzenia

koniec
roku obrotowe1!o

TABELANR16
Informacje dodatkowe

mające wpływ

na ocenę sytuacji

majątkowej

jednostki.

Wvszcze2ólnienie
1
l. Łącma kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość

2
Nie dotyczy
26.491,61
9.037,50
14.616,00

3. Inne informacje
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
różnice kursowe,które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowvm
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wyst~piły incydentalnie

Sporządził:J.Szwankowska

··········i(;·a i-i'ii'al.szwankowska.· ············
:
d·
Gł~y1ęgowy

Uwagi
3

J$r02 Jpt€.
Data sporządzenia

Odpis ZFŚS
Nagroda jubileuszowa
Odprawa emerytalna

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 25/2019
Burmistrza Polanowa
z dnia 15.03.2019 r.

Dział

1.
1.1.
1.2
1.3
1.4

I

Treść
Uwagi
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
Nazwę

jednostki
Siedzibę jednostki
Adres jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
jednostki
2
Wskazanie okresu objętego
sorawozdaniem
3
Wskazanie, że sprawozdanie
finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki
sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

środowiskowy Dom Samopomocy "OAZA"

Kraa 5/3 76-01 O Polanów
i„w.
REGON 360358760 PKD 8810Z
01.01.2018-31.12.2018
Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy (Organ) jednostka samorządu terytorialnego

Rachunkowość w jednostce prowadzona jest
zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w
jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za
pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki
obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i
sald, które tworzą: dziennik, księgę główną,
księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald
kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg
pomocniczych, wykaz składników aktywów i
pasywów.
Dziennik prowadzony jest w sposób
następujący :
- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, ujmowane są
chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie roku,
co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób
ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona
jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójny zapis,
- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową.
Księgi pomocnicze

(konta analityczne) stanowią
zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla
wybranych kont księgi głównej . Zapisy na
kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z
zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma
dostosowywana jest za każdvm razem do

przedmiotu ewidencji konta głównego.
Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont
pomocniczych z zapisami i saldami na kontach
księgi głównej.

Konta pozabilansowe

pełnią funkcję wyłącznie

informacyjno-kontrolną.

Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach
aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny,
który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani
innym urządzeniem ewidencyjnym.
Na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych sporządza się odrębnie bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany
w funduszu jednostki.
1. Metody i terminy inwentaryzowania
składników majątkowych

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji
oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania
różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o
rachunkowości jednostka ma określone w
Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
zarzadzeniem kierownika iednostki.
3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki
Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach:
- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
późn.zm.},

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
późn.zm.},

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych
państwowych

funduszy celowych oraz
jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911).
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na
dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Jeśli

jednostka posiada na dzień bilansowy
aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to
zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym
na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla
danej waluty przez NBP ( art. 30 ust. 1 pkt 1
ustawy o rachunkowości).
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek
lub postawionych w stan likwidacji stosuje się
zasady wvcenv ustalone w ustawie o

rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące
likwidacji stanowią inaczej.

środki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje
ich wartość, odnosząc różnice na fundusz
jednostki. Opisy umorzeniowa-amortyzacyjne
ustala się według zasad określonych w ustawie o
rachunkowości metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1
Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od
obowiązku dokonywania czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach
Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich rozliczenie".
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony
jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat. Ponadto
dla potrzeb ujmowania w księgach środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia:
a) Składniki majątku o wartości
początkowej od 1,00zł, do 9.999,00zł
zalicza się do środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych i
wprowadza do ewidencji bilansowej tych
aktywów. Od tego rodzaju składników
majątku jednostka dokonuje
jednorazowych odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych w
miesiącu przyjęcia do używania,

b) środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości
początkowej powyżej 10.000,00zł

jednostka wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów i dokonuje od
nich odpisów amortyzacyjnych lub
.umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).
Odpisów umorzeniowych lub
amortyzacyjnych dokonuje się według
stawek określonych w ustawie z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
rozpoczyna się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania
składnika do użytkowania,
2.

Materiały objęte są ewidencją ilościowo

- wartościową i wycenia się je według
cen zakupu przy zastosowaniu metody
FIFO do wvcenv zaoasu.

4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej
zwrotów w danym roku budżetowym
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych
powstałych w bieżącym roku jak i w latach
ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody
z tego samego rodzaju.
Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym
roku budżetowym zwiększają wykonanie
planowanych dochodów w tym roku
budżetowym.

5

Dział

1.1

1.2

Inne informacje

li

Oodatkowe informacje i objaśnienia
Szczegółowy zakres zmian wartości
grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych, zawierający stan
tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia
Aktualną wartość rynkową środków

Obowiązują

zasady w sprawie ujednolicenia
stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub
amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych Gminy Polanów.
obejmują w szczególności:
Tabela nr 1, 2

Tabela nr 3

trwałych,

1.3

1.4

w tym dóbr kultury - o ile
jednostka dysponuje takimi
informaciami
Kwotę dokonanych w trakcie roku
obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów
finansowych
Wartość gruntów użytkowanych

Tabela nr 4, 5

Tabela nr6

wieczyście

1.5

1.6

Wartość

nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę
środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasinqu
Liczbę oraz wartość posiadanych
papierów wartościowych, w tym akcji i
udziałów oraz dłużnych papierów

Tabela nr 7

Tabela nr 8

wartościowych

1.7

Dane o odpisach aktualizujących
wartość należności, ze
wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego, z
uwzqlednieniem należności

Tabela nr 9
Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące
nieściągalnych należności spisanych w ciężar
uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących.
Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy
natomiast do czynienia wówczas, gdy ich
wartość, w zależności od rodzaju należności,

finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek
zagrożonych}

1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich
utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

zostanie odniesiona na pozostałe przychody
operacyjne lub przychody finansowe wskutek
dokonania zapłaty przez dłużnika bądź
ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio
utworzono odpis aktualizujący
Tabela nr 10

końcowym

1.9

1.10

1.11

Podział zobowiązań długoterminowych

Tabela nr 11

według

Zobowiązania długoterminowe

pozycji bilansu o
pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty: powyżej 1
roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i
oowvżei 5 lat
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
leasinqu zwrotneqo
Łączna kwota zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń

1.12

1.13

1.14

1.15

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
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

Łączna kwota otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń

niewykazanych w bilansie
Kwota wypłaconych środków
oienieżnvch na świadczenia

to całość lub
które stają się wymagalne w
okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu
dostaw towarów i usług.
część zobowiązań,

Tabela nr 12

Tabela nr 13
Zabezpieczenie na majątku wiąże się z
ograniczeniami dla jednostki w zakresie
dysponowania składnikami majątkowymi
stanowiącymi to zabezpieczenie.
Zabezpieczenie może występować m.in. w
postaci hipoteki, przewłaszczenia, zastawu
reiestroweqo, weksla, w tvm weksla "in blanco
Tabela nr 14
Zobowiązania warunkowe to obowiązek
wykonania świadczeń, których powstanie jest
uzależnianie od zaistnienia określonych zdarzeń.
Jak długo zobowiązania mają charakter
warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w
rachunku zysków i strat.

Tabela nr 15
Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą
wystąpić m.in. z tyt. opłaconych z góry i
dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń,
kosztów prenumeraty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe mogą
wystąpić m.in. z tytułu naliczonego odbiorcom w
fakturach podatku od towarów i usług w
odniesieniu do którego nie powstał jeszcze
obowiazek podatkowv.
Tabela nr 16

Tabela nr 16
Należv uzupełnić jeżeli

wvsteouia dane

1.16

2
2.1

pracownicze
Inne informacje

Tabela nr 16
Inne informacje
finansowy

Wysokość

odpisów aktualizujących
zapasów
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie (inwestycji), w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w roku
obrotowym
Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie

mające wpływ

na wynik

Tabela 16

wartość

2.2.

2.3

2.5

Informację 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
Inne informacje

3

Inne informacje

2.4

Tabela 16
W tabeli należy przedstawić dane za rok bieżący
i ubiegły, co ułatwi ocenę tych nakładów i ich
wpływ na stan majątkowo-finansowy jednostki
Tabela 16
W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub
otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia
zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, huraganu,
gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w
majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i
koszty poniesione przy usuwaniu skutków
zdarzeń losowych
Należy uzupełnić jeżeli występują dane

Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia
niewykazane powyżej (jeżeli występują

niż

wymienione
w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
wvnik finansowy jednostki
powyżej, jeżeli mogłyby

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki lub zdarzenie
nie wystąpiło należy wpisywać "nie dotyczy".
Wszystkie załączniki do zarządzenia muszą być wypełnione, podpisane i złożone z
przypadku nie wystąpienia zapisów należy zamieścić zapis „nie dotyczy".

' ~nłfGOWY
~wwska

informacją

w

l<l~WNIK
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TABELA NR I
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

(brutto)
- stan na

aktywów
w

bilansie
I
I.

Zwiększenie wartości początkowej

początkowa

składnika
według układu

Ogółem

Wartość

Nazwa grupy
rodzajowej

Wartości

niematerialne i
prawne
2. Razem środki

353.576,26

wartości

początkowej

wartości

aktualizacja

przychody

przemieszczenia

początkowej

zbycie

likwidacja

inne

(3 + 4 + 5)

początek

roku
obrotowego
2
2.706,00

Zmniejszenie

zwiększenie

3

4

5

6

Ogółem

Wartość

zmniejszenie

początkowa

wartości

- stan na
koniec roku
obrotowego
(2 + 6 - IO)

początkowej

(7 + 8 + 9)

7

8

9

IO

o
16.544,48

16.544,48

11
2.706,00

337.031,78

trwałe

2.1.Grunty
2.1. I. Grunty
stanowiące

własność

jednostki
samorządu

terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie

wieczyste innym
podmiotom
2.2.Budynki i
lokale
:2.3. Obiekty
inżynierii lądowej

i wodnej
2.4. Kotły i
maszyny
energetyczne
2.5. Maszyny.
urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny,

137.376,97

137.376,97

28.748,00

28.748,00

TABELA NR I
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.
urządzenia i
aparaty
specjalistyczne
2.7. urządzenia
techniczne
2.8. Środki
transportu
2.9. Narzędzia.

•..

8.552,48

8.558,48

153.400,00

·- --

.=~~---::-..-

--

.c-0,00
153.400,00

25.498,81

7986,00

17.506,81

356.282,26

16.544,48

339.737,78

przyrządy,
ruchomości

i

wyposażenie,

gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem
wyszczególnione
składniki

aktywów
(1+2 ):

Sporządził:

J .Szwankowska

GŁÓ~N~t~k~·······
Joanna
a
~z-:wy

n<ows,

Głó\~sj,ęgowy

\01"\A

(: {)

... ·-···· ...rYJ)''VO.
AA:>
'"' ·····························
Data

sporządzenia

Kierownik jednostki

TABELA NR2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji
Nazwa grupy rodzajowej
aktywów według

składnika
układu

w bilansie

l
I.Wartości

niematerialne i

prawne
2. Razem środki trwałe
2.1.Gruntv
2.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki

środków trwałych

- stan
na początek
roku
obrotowego

2
2.706,00

oraz

b' iększenia w

wartości

ciągu

niematerialnych i prawnych - stan na
Ogółem

roku

zwiększenie

obrotowego
aktualizacja

3

amortyzacja
za
rok
obrotowy
4

113.494,53

35.913,08

51.072,65
15.523,92

3.434,42
1.293,66

inne

dzień

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenia
( 3+4+5)

5

6

7

16.544,48

31 grudnia 2018 roku.
Umorzenie
- stan na
koniec roku
obrotoweoo
,.,,
(2 + 6 - 7)

8
2.706,00

Wartość netto składników
aktywów
(zgodne z bilansem)
Stan na
Stan na
początek
koniec rok u
roku
obrotowego
obrotowego
9
IO
0,00
0,00

132.863,13

2-W.081, 73

204.168,65

54.507,07
16.817,58

86.304,32
13.224,08

82.869,90
11.930,42

4.688,33

0,00

0,00

48.576,67
8.273,48

135.503,33
5.050,00

104.823,33
4.545,00

135.569,13

240.081,73

204.168,65

samorząduterytorialnego„

przekazane w użytkowanie
wieczvsteinnym podmiotom
2.2.Budynki i lokale
2.3.0biekty inżynierii
ladowej i wodnej
2.4.Kotły i maszyny
energetyczne
2.5.Maszyny„ urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny. urządzenia i
aparaty specjalistyczne
2.7. Urzadzenia techniczne
2.8. Środki transportu
2.9. Narzędzia, przyrządy.
ruchomości i wyposażenie.
gdzie indziej
niesklasvfikowane
Razem wyszczególnione
składniki aktywów (1+2 ):
Sporządził: J .Szwankowska
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21.232,81

16.544,48

17.896,67
7.768,48

30.680,00
505,00

116.200,53

35.913,08

16.544,48

................ J€.~.9. D:: ~. ~- ..... .
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

TABELA NR3
Aktualna wartość rynkowa

środków trwałych,

Grupa środków trwałych (wg KŚT)
I

w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na

Wartość

rynkowa (brutto)- stan na koniec roku
obrotowego
2

Nie dysponuje

Razem

Sporządził:J.Szwankowska

GŁÓW~·WY

.............~R,Ob
VY ........................... .

JJi3

Data

sporządzenia

dzień

31 grudnia 2018 roku.

Uwagi
3

TABELA :\R

Odpisy

-ł

aktualizujące wartość długoterminowych

aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie

Stan na początekroku
obrotowego

l

2

Zmiany stanu odpis(m w ciągu
rokuobrotowego
zwiekszenia
zmniejszenia
3
4

Stan na koniec roku obrotowego
(2 + 3 - 4)

5

Nie dotvczv

Razem

Sporząc!ził:J .Sz\1a11kowska

KIEROWNIK

Środowiskowegp-O@liu Samopom„'j;.,7 ,GA'Jd~'

GŁÓW1'~lfff!dPWY
··················

!~-Ob~

......................... .

Data sporn)dzenia

........... .
Kierownik jednostki

TABELA :\R 5

Odpisy

aktualizujące wartość długoterminowych

aktywów finansowych

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku oh rot owego

I

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiekszen ia
zmniejszenia
4
3

Stan na koniec rokuohrotowego
(2 + 3 - 4)

5

Nie dotyczy

Razem

Sporządził:

J.Szwankowska

GŁÓ

"

}$.Sl~~?WY
\\fa~

J~J!~:;~ę·::Ya····
-

"'

JE"°t JMS
Data

sporządzenia

E OWNIK

I

Środowis.k.aN

f\

~UJ$_ .om·

.. '~~--~-. -~--~f.?:'!.~~~ ..... .
Kierownik jednostki

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym

użytkowaniu

Treść

Lp.

I

(nr działki,
nazwa
2
Nie dotyczy

Wyszczególnienie

Stan na
początek

3
Powierzchnia (m 2 )

roku obrotowego

Zmianv stanu w trakcieroku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia

5

4

6

Stan nakoniec roku
obrotowego(4 + 5 - 6)

7

Wartość (zł)

Powierzchnia (m 2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m 2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m 2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m 2 )
Wat1ość (zł)

Powierzchnia (m')
Wartość (zł)

Powierzchnia (m 2 )
Wartość (zł)

Sporządził:J .Szwankowska

Oo· J,O/g

........ 00Q8.
........................... .
Główny księgowy

Data

sporządzenia

Kierownik jednostki

TABELA NR 7
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Grupa według KŚT

Stan na początek roku
obrotowego

2

3

I

Zmiany w trakcie roku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4

5

Stan na koniec roku
obrotowego
(3 + 4 - 5)
6

Nie dotyczy

l<!EROWNIK

$rodowiskoweg~ Samopomocy .OAZ.A'

&g.00. ~~

...................................................
Data

sporządzenia

Kierownik jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów

Lp.

Wyszczególnienie

wartościowych

Ilość

Stan na
roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

początek

I

Akcje

2
3

Udziały
Dłużne

papiery

wartościowe

Nie dotyczv
Nie dotyczv
Nie dotvczv

Sporządził:J .Szwankowska

KIEROWNIK
Śrudowiskowego)1sf!iu Samopo~ ,OA/..A'

•.<::!1 ~B,OWY
__ ,:y\t'.q··························

kr~~l/Jiiz
yułQ
············-~---······················
'w

Jg. 03. J,ctg

····················································

Data sporządzenia

Ma~ a ,...

Kierownik jednostki

TABELA NR 9

Stan odpisów

aktualizujących wartość należności

Grupa

Lp.

należności
początek

1

2

Stan na
roku obrotowego

3

Zmianv stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
wykorzystanie
rozwiązania

zwiększenia

5

4

6

Stan nakoniec roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7

Nie dotyczy

Sporządził:

J.Szwankowska
KlEROWN!K

GŁÓWNX !JSlfi~pwv
ITT,UJllOO

Środowiskooeo~mu Samopomocy ,O.AZA'

W"Oj, '\JS
91

......... r;/-. ......... ~1 .................. .

Data

sporządzenia

wJKr~ą
·~ 0 ~
~·~
....... .M~~W.rff1...-.f'Y!J.1!l4.............. .
Kierownik jednostki

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw

Lp.

według

celu ich utworzenia

Wyszczególnienie

Stan na
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zwiększenie

początek

1
1.

2.

3.

2
Rezerwy długoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe koszty
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Ogółem rezerwy

w

ciągu

Wykorzystanie w

Rozwiązanie

roku

ciągu

roku

4

roku
5

6

w

ciągu

Sporządzi ł:J. Szwan kowska

· }~ar:.nv.~arifov.;ska· · · · · · · · · · · · · ·

~vny ksiegowy

cJg,o{) __@t_~---·· ... ·······

·························

Data sporzadzenia

Kierownik jednostki

Rozwiązanie

w ciągu
roku(3+4-5-6)
7

TABELA NR li
Zobowiązania długoterminowe według

Lp.

Zobowiązania

okresów

wobec
powyżej

powyżej

powyżej

I roku do 3 lat

3 lat do 5 lat

5 lat

BO
powiązanych:

1

Jednostek

2

Pozostałych

3

Razem

wymagalności

jednostek:

BZ

BO

BZ

BO

Razem

BZ

BO

BZ

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Sporządzi ł:J. Szwankowska

KIEROWNIK

Środowiskowe--~11u Samopomocy ,Om.'
7

JQ.00 cWS................. .

····················-···
Główny księgowy

Data

sporządzenia
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':". ................... .

MdlffJ.ar
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Kierownik jednostki

TABELA NR 12
Zobowiązania

Lp.

1.

z

tytułu

leasingu

Wvszczególnienie
z tytułu leasingu operacyjnego \vg przepisów ustawy
podatkowej. kwalifikmvanejjako leasing finansowy wg ustawy o

Zobowiązania

Kwota zobowiazania
Nie dotyczy

rachunkowości

Sporządziła:

J.Szwankowsak

.............. P4~~Qp_ -~~- ....................
Data

I

/

sporządzenia

Kierownik jednostki

TABELA :-.JR 13

Wykaz

zobowiąza11

Wyszczególnienie

I

Sporządziła:

majątku

Kwota zobowiazania
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego
:?.
3
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
na

Weksel
Hipoteka
Zastaw
Inne
Razem

zabezpieczonych na

początek

Kwota zabezpieczenia
na koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
4
5

na

początek

Na aktvwach
na

początek

roku
obrotowego
6

trwałvch

na koniec roku
obrotowego
7

Na aktywach obrotowvch
początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego

na

8

J.Szwankowska
KIEROWNIK

Środowiskow~n;.u Samo~AZA'
Kt.ą\1'

foonna
• • • • : • •\. • • • • • • • •1 • • • • • -- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Główny księgowy

d8- Ob. -~!S................

··························.
Data

sporządzenia

Kierownik jednostki

9

TABELA NR 14

Wykaz

zobowiązań

warunkowych

Wyszczególnienie

I
I. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek powiazanvch
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
2. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek pozostałych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- mne
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie
emervtur i podobnvch świadcze11
Razem

Sporządziła:

Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 + 3 -4)
5

Nie dotyczy

J. Szwankowska

' ''"'l,®(\ OVVY
,

1 ~l

I

,l

·•:tankowska ··- --- · ·· · · ·

qg_ ~ ·cZOt_g

··········-~··································
Data

sporządzenia

Kierownik jednostki

TABELA NR 15

Istotne pozycje

rozliczeń międzyokresowych

Lp.

Wyszczególnienie

(tytuły)

Stan na
początek

1

Ogółem

czynne rozliczenia

międzyokresowe

kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:
w księgach rachunkowych, np.:

roku obrotowego
Nie dotyczy

(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące

2

Sporządził:

- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisy ubezpieczenia osób i składników majatku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
- ujemna wartość firmy
- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe
- waitość nieodpłatnie otrzymanvch środków trwałych

J .Szwankowska

r

!~OWY

qOt'\} a0~ Di
............ ®..J:!l). -~-~- ................. .
Data

sporządzenia

Nie dotyczy

koniec
roku obrotowego

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe

mające wpływ

na

ocenę

sytuacji

majątkov.:ej

jednostki.

Wvszczegól n icn ie
l
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewvkazanvch w bilansie
2. K \\ otę wyplacon) eh środków pieniężnych na świadczenia prucown icze

Wartość

2

Uwagi
3

Nie dotyczy

6.224,78
6240,00

3. Inne informacje
4. Wysokość odpi~ów aktualizujących \\art ość zapasów
5. Koszt wyt\1orzcnia środków trwalych \1 hudowie. w tym odsetki or::u
różn icc kmso11 c.którc powiększyly koszt 11 ytworzcnia środkó\1 trn alych \\
budowie w roku obrotowvm
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadz\vvczaj nej 11 ;:irtośc i Iub które 1v1stap i11 incvdentaln ie

Sporządził:J.Szwankowska

Jg 1 D·o.:.~S. ................. .

·······················

Data sporządzenia

Odpis na ZFŚS
Nagroda jubileuszowa

Treść
Dział

1.
1.1.
1.2
1.3
1.4

I

Uwagi

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
Nazwę

jednostki
jednostki
Adres jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
iednostki
2
Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem
Wskazanie, że sprawozdanie
3
finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki
sporzadzające samodzielne
sprawozdania finansowe
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Siedzibę

PRZEDSZKOLE GMINNE
UL. DWORCOWA 12 76-010 POLANÓW

i..W.
330407186
01.01.2018 - 31.12.2018
Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy (Organ) jednostka samorządu terytorialnego

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych
Rachunkowość w jednostce prowadzona jest
zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w
jednostce zasady zwane polityką
1.

rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za
pomocą komputera. Księgi rachunkowe
jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych,
obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę
główną, księgi pomocnicze, zestawienia:
obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont
ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów
i pasywów.
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący

l)

- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, ujmowane są
chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie
miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób
ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona
jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójny zapis,
- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową.

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią
zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla
wybranych kont księgi głównej . Zapisy na
kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z
zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma
dostosowywana jest za każdym razem do
przedmiotu ewidencji konta QłówneQo.

Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont
pomocniczych z zapisami i saldami na kontach
księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie
informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach
aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis
jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z
dziennikiem ani innym urządzeniem
ewidencyjnym.
Na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych sporządza się odrębnie bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany
w funduszu iednostki.
2. Metody i terminy inwentaryzowania
składników majątkowych

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji
oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania
różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o
rachunkowości jednostka ma określone w
Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
zarzadzeniem kierownika iednostki.
3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki
Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego jednostka dokonuje
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 ).
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na
dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy
aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej,

to zobowiązana jest je wycenić po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek
lub postawionych w stan likwidacji stosuje się
zasady wvcenv ustalone w ustawie o

rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące
likwidacji stanowią inaczej.

środki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje
ich wartość, odnosząc różnice na fundusz
jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne
ustala się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1
Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od
obowiązku dokonywania czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach
Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich
rozliczenie".
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony
jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat. Ponadto
dla potrzeb ujmowania w księgach środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia:
a) Za środki trwałe uważa się składniki
majątku, których wartość początkową,
określa ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych. Bez względu na
wartość na koncie środków trwałych
ewidencjonuje się grunty, budowle i
budynki. Wartość środka trwałego może
być zwiększona lub zmniejszona w
wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny.

l)

Zwiększenie wartości początkowej
środków trwałych może nastąpić o
równowartość kosztów inwestycji
związanych z jej ulepszeniem.

b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w
miesiącu przyjęcia do używania, umarza
się również:

1) Książki i inne zbiory biblioteczne;
2) Środki dydaktyczne służące
procesowi dydaktyczno wychowawczemu realizowanemu w
szkołach i placówkach oświatowych;
3) Meble i dywany;
Pozostałe środki trwałe, o wartości
nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną
granicę środka trwałego, umarza się w pełnej
wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu
przyjęcia do używania.
c) Wvcenia sie ie wedłua cen zakuou.
4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej

zwrotów w danvm roku

budżetowvm

w dochodach budżetowych
w bieżącym roku jak i w latach
ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody
z tego samego rodzaju.
Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym
roku budżetowym zwiększają wykonanie
planowanych dochodów w tym roku
Zwroty

nadpłat

powstałych

budżetowym.

5

Dział

1.1

1.2

1.3

1.4

lJ

Inne informacje

li

Dodatkowe informacje i objaśnienia
zakres zmian wartości
grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych, zawierający stan
tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia
Szczegółowy

Aktualną wartość rynkową środków
trwałych, w tym dóbr kultury - o ile

jednostka dysponuje takimi
informacjami
Kwotę dokonanych w trakcie roku
obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów
finansowych
Wartość gruntów użytkowanych
wieczyście

1.5

1.6

Wartość

nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę
środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z
tvtułu umów leasini:iu
Liczbę oraz wartość posiadanych
papierów wartościowych, w tym akcji i
udziałów oraz dłużnych papierów

Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia
stawki dokonywania odpisów umorzeniowych
lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych Gminy Polanów.
obejmują w szczególności:
Tabela nr 1, 2

Tabela nr 3
NIE DOTYCZY

Tabela nr 4, 5
NIE DOTYCZY

Tabela nr6
NIE DOTYCZY
Tabela nr7
NIE DOTYCZY

Tabela nr 8
NIE DOTYCZY

wartościowych

1.7

Dane o odpisach aktualizujących
ze
wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego, z
wartość należności,

uwzględnieniem należności

finansowych jednostek samorządu
tervtorialnei:io (stan pożyczek

Tabela nr 9
NIE DOTYCZY

zaarożonvch)

1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich
utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

Tabela nr 10
NIE DOTYCZY

końcowym

1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

według pozycji
pozostałym od

1.10

c)
1.11

bilansu o
dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty: powyżej 1
roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i
oowvżei 5 lat
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
leasinau zwrotneao
Łączna kwota zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy tych

Tabela nr 11
NIE DOTYCZY

Tabela nr 12
NIE DOTYCZY

Tabela nr 13
NIE DOTYCZY

zabezpieczeń

1.12

1.13

lJ
1.14

1.15

1.16
2
2.1

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
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
Łączna kwota otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze
Inne informacje

Wysokość

odpisów aktualizujących
zapasów
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie (inwestycji), w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia

wartość

2.2.

Tabela nr 14
NIE DOTYCZY

Tabela nr 15
NIE DOTYCZY

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela nr 16

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY

2.3

2.4

2.5
3

środków trwałych w budowie w roku
obrotowym
Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które
wvstaoiłv incvdentalnie
Informację 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
Inne informacje
Inne informacje niż wymienione
powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Tabela 16
NIE DOTYCZY

NIE DOTCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki lub zdarzenie
nie wystąpiło należy wpisywać "nie dotyczy".
Wszystkie załączniki do zarządzenia muszą być wypełnione, podpisane i złożone z
przypadku nie wystąpienia zapisów należy zamieścić zapis „nie dotyczy".
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TABELA NR 1 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy
rodzajowej

Wartość

początkowa

(brutto)
-stan na

składnika

aktywów
według układu

w

bilansie
1
1. Wartości
niematerialne i
prawne
2. Razem środki

Zwiększenie wartości początkowej

Zmniejszenie wartości

Ogółem

Wartość

początkowej

zmniejszenie

początkowa

wartości

-stan na
koniec roku
obrotowego
(2 + 6-10)

wartości

aktualizacja

przychody

przemieszczenia

początkowej

zbycie

likwidacja

inne

(3+4+5)

początek

roku
obrotowee;o
2

Ogółem
zwiększenie

3

4

5

6

początkowej

(7 + 8 + 9)

7

8

9

10

11

769.370,42

769.370,42

690.671,13

690.671,13

4.824,09

4.824,09

58.275,20

58.275,20

trwałe

2.1.Grunty
2.1.1. Grunty
stanowiące
własność

jednostki
samorządu
terytońalnego,

przekazane w
użytkowanie

wieczyste innym
podmiotom
2.2.Budynki i
lokale
2.3. Obiekty
inżynieńi lądowej

i wodnej
2.4. Kotły i
maszyny
energetyczne
2.5. Maszyny,
urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny,
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TABELA NR 1 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

urządzenia

i
aparaty
speci alistyczne
2.7. Urządzenia
techniczne
2.8. Srodki
transportu
2.9. Narzędzia,

15.600,00

15.600,00

769.370,42

769.370,42

przyrządy,
ruchomości

i

wyposażenie,

gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem
wyszczególnione
składniki

aktywów
(1+2 ):

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Księgowego

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
,,P)wia.ty w P.cla;!owie
~
1114 y .Q JiOY'?CW~ lQ

2019 -01- 3 1

mgr ~licja Morawska

Główny Księgowy

Data sporządzenia

P~;~~~ogc
Kierownik jednostki
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TABELA NR 2 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według
układu

w bilansie

I.Wartości

-stan
na początek
roku
obrotowego

Zwiększenia

2

3

1
niematerialne i

prawne
2. Razem środki trwałe
2.1.Gruntv
2.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki

w

ciągu

Ogółem

roku

zwiększenie

obrotowego
aktualizacja

amortyzacja
za
rok
obrotowv
4

inne

5

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenia
(3+4+5)

6

Wartość

Umorzenie
-stan na
koniec roku
obrotowego
(2+6-7)

7

netto
aktywów
(zgodne z bilansem)
Stan na
Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowetw obrotowe20
9
10
składników

8

242.263,64

26.052,93

26.052,93

268.316,57

527.106,78

501.053,85

202.877,43

17.266,77

17.266,77

220.144,20

487.793,70

470.526,93

3.376,87

482,41

482,41

3.859,28

1.447,22

964,81

32.031,34

5.495,75

5.495,75

37.527,09

26.243,86

20.748,11

3.978,00

2.808,00

2.808,00

6.786,00

11.622,00

8.814,00

242.263,64

26.052,93

26.052,93

268.316,57

527.106,78

501.053,85

samorząduterytońalnego,

przekazane w użytkowanie
wieczysteinnym podmiotom
2.2.Budynki i lokale
2.3.0biekty inżynieńi
lądowej i wodnej
2.4.Kotły i maszyny
energetyczne
2.5.Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne
2.7. Urządzenia techniczne
2.8. Srodki transportu
2.9. Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem wyszczególnione
składniki aktywów (1+2 ):
Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego

':•:;-.•w,-::;"

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
i29_ŚiWijity w P.oja_nowie
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Data sporządzenia

Kierownik jednostki
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TABELA NR 3 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na

Grupa środków trwałych (wg KŚT)
I

Wartość

dzień

31 grudnia 2018 roku.

rynkowa (brutto)-stan na koniec roku
obrotowe1m

Uwagi

2

3

Razem

Sporządził:

p.o.
Zespołu

ALICJA MORA WSKA

""'- -- - . -· """"'

Głównego Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego

......mgrjAlicja
JJt)/t.~:.~~~~~~
Morawska
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Prz:::<-~~:::~> :: ~ ~ :--·--::·-:r;ago
·,i'i:::-,c::·.:~

_.., ··
~"''''!fe<

J,r::;J;;„_,.~ei..,.._,:

Kierownik jednostki
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'
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'-.__/)

TABELA NR 4 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefmansowych

Wyszczególnienie

Stan na początekroku
obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu
roku obrotowego
zwiększenia
zmnie_jszenia
3
4

Stan na koniec roku obrotowego
(2 + 3-4)
5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Księgowego

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w P-0lal)8wie
)_ _
~<;.. Q.._ /1 VD..4/::J rc.ą__

o

mgr /llicja Morawska
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

..... o~:.~;~~9~···
Kierownik jednostki
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)
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TABELA NR 5 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Odpisy aktualizujące wartość

długoterminowych

aktywów rmansowych

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowe20
zwiększenia
zmnie_iszenia
4
3

Stan na koniec rokuobrotowego
(2 + 3-4)
5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego
Zespołu

Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego
Oś\)'iaty w Polarowie
L
'~ i0-(0 Va./-dco._

/kz

mgJJfocja Morawska

r.- :-.-.i-:-.-;-

2019 -01~.3..1. ...................................................~::.;~!!!fii;~"Z'-'
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki
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~
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TABELA NR 6 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść

Lp.

(nr działki,
nazwa
2

I

Wyszczególnienie

Stan na
początek

3
Powierzchnia (m2 )

roku obrotowego
4

Zmiany stanu w trakcieroku obrotowe!!o
zmniejszenia
zwiększenia
5

Stan nakoniec roku
obrotowego(4 + 5-6)

6

7

Wartość (zł)

Powierzchnia (m2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m"')
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m"')
Wartość (zł)

Sporządził: ALICJA MORAWSKA
p.o. Głównego Księgowego
Zespołu

Ekonomiczne-Administracyjnego

,Qś\Niaty w P.ol;nowie

i-_

./flt).; Q._ {/-CO v ~ <) CA..,L__
mgrjAlicja Morawska
Główny księgowy

i-; .. - ....,• _·,,,..,.,..

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia
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Kierownik jednostki
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TABELA NR 7 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Grupa według KŚT

Lp.

2

1

Sporządził:

zwiększenia

Zmiany w trakcie roku obrotowe~o
zmniejszenia

3

4

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

5

6

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego
Zespołu

Stan na początek roku
obrotowego

Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego
9jY<iaty w P.ol9~owie

··ffett;~···v'tCrrQ7.7a~

.marAlicia Morawska
vmwny Księgowy

2019 -Oi- 3 1
Data sporządzenia

".~;~;~:....... .

............

Kierownik jednostki

r
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TABELA NR 8 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Stan na
roku
obrotowego

początek

1
2

Udziały

3

Dłużne

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Akcje

Sporządził:

papiery wartościowe

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

~~-,---.•_-:._._,...

Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

f__
v'tOv-O-At"J CA<__

Ośw~a.ty w P.ola;iowie

IJ{r~

.9-

2019 -01- 3 1

e~;,,ł;!Mf;tc

· · mgr;r.licja Mvrowska· · · · · · · · · · · · · · · ·
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

(
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TABELA NR 9 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa należności

Lp.

początek

2

1

Sporządził:

Stan na
roku obrotowego
3

Zmianv stanu odpisów w cia~u roku obrotowego
rozwiązania
wykorzystanie

zwiększenia

4

5

6

Stan nakoniec roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

C'=-'r<<-:r

Księgowego

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
).)~i9łY w P-0l9":1owie
J_

fit!.~~

r/tO'-'Q.// 4 t.SL-

2019 -01- 3 1

.···· ···-m:gr;Alicja·Morciwśli.a· ··· ··· ·· ·· ····· ··· ··· ··
Główny księgowy

Data sporządzeni a

........~: . ;:i.;~~·~·······
Kierownik jednostki

(

)
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TABELA NR 10 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Wyszczególnienie

Lp.

Zwiększenie

Stan na
roku
obrotowee;o

początek

2

I

3

w

ciągu

Wykorzystanie w

Rozwiązanie

w

ciągu

Rozwiązanie w ciągu

roku

ciągu

roku

roku(3+4-5-6)

4

roku
5

6

7

Rezerwy długoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe koszty
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Ogółem rezerwy

I.

2.

3.

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego
Zespołu

p;z.:~<.::~ ~

Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego

Ili~ p°)J;;~Q.l./Ats;;_

· ·" 1r'l!JY/tltJ~ "M"óY<iWskti ....... ..
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data

sporządzenia

:-:~.

;:ż~~~~
Kierownik jednostki
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TABELA NR 11 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE
Zobowiązania długoterminowe według

Lp.

Zobowiązania

okresów wymagalności

wobec
powyżej

powyżej

powyżej

1 roku do 3 lat

3 lat do S lat

S lat

BO
1

2
3

BZ

BO

BZ

BO

Razem

BZ

BO

BZ

Jednostek powiązanych:
Pozostałych jednostek:
Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

...........mgr
Jffe~:~.
~~Q.~9.#.:q~
Alicja Morawska
Główny księgowy

Prz::;-;,-:.-:„-

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

-- ·;-:..-:-2:;0

;;~2ffi+i~,
....................................................
Kierownik jednostki
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TABELA NR 12 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE
Zobowiązania

Lp.

z

tytułu

leasingu

Wyszczee:ólnienie
z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy
podatkowej , kwalifikowanejjako leasing finansowy wg ustawy o

Kwota zobowiiJzania

Zobowiązania

1.

rachunkowości

Sporządziła:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Zespołu

Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego

l/taty;:-01~efQ.# ~k

·· ·· ·myr :,Źr:ja·Morawska ·· ··· ··· ···· ··
Główny księgowy

C-: ~ J :~.„~· ;r-'~

Z019 -01- 3 1
Data sporządzenia

;:!';!'""'7":':i'.-:-:···

-.' :

·.- .·· -'.:-~:~·:.:::,....:;c

. . . . . . ~.:~.;;ż~;;~.·.-. . . . .
Kierownik jednostki
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TABELA NR 13 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na

Kwota

Wyszczególnienie
na

zobowiązania

początek

roku
obrotowego
2

I
Weksel
Hipoteka
Zastaw
Inne
Razem

Sporządziła:

majątku

na koniec roku
obrotowego
3

Kwota zabezpieczenia
na koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
4
5

na

początek

Na aktywach trwałych
na koniec roku
obrotowego
roku
obrotowee:o
7
6

na

początek

Na aktywach obrotowych
na koniec roku
początek
roku
obrotowego
obrotowee:o
8
9

na

ALICJA MORAWSKA
~-„.

p.u. Głównego
Zespołu

Księgowego

Ekonomiczne-Administracyjnego

/ć/'t;w p;k~w~ćV'-06-

·-·' ,.· - -

?r.:2~·~.::·„:· ~~

1019 -01- 3 1

,

-· ·-:- :-:::::;c

)oiJJ./J.~

Elż.0-!2;:::..

Sc„-c-:.I-:·a

. · ·· · · · · · · m/rfa!icja Morawska:·····
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki
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TABELA NR 14 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie

1
1. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek powiązanych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
-inne
2. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek pozostałych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie
emerytur i podobnych świadczeń
Razem
Sporządziła:

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego
Zespołu

Stan na początek roku
obrotowego

...... '•:"'::;
?rz:::.:'. ::~: ·-.:.:.. ·:_-_

Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego

P;120w;Qµ'16_
..... · .. mgt!'/itcja Morawsku··········
ftlt"ia~

Główny księgowy

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 +3-4)
5

Z019 -01- 3 1
Data sporządzenia

-·._-. ~·

·:::·. :"";·Z;:;c:

::ż~l!!ffj~
Kierownik jednostki

r
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TABELA NR 15 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Istotne pozycje rozliczeń

międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

Stan na
początek

koniec
roku obrotowee:o

roku obrotowee:o
Ogółem

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:
w księgach rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisy ubezoieczenia osób i składników majątku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
- ujemna wartość fumy
- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe
- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałvch

1

(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące

2

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Główneg0 Ksi~gowego
Zespołu Ekonomiczno-Aarninistracyjnego
)łś_;vjaty w Poia;igwie

..

.I

HttAc,:..a- cftov~de.o-

.... :r:.~:. :te_~~-~~~~~~~~- .......... .
Główny księgowy

:='::c:

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia
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Kierownik jednostki

,.---.

,-

.

(

'-./

)

'-----"

TABELA NR 16 PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE

Informacje dodatkowe mające wpływ na

ocenę

sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczee:ólnienie
1
1. Łączna kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość

2

50.792,78

Uwagi
3

Ekwiwalent za urlop, odprawa
emerytalna, ryczałt jazdy lokalne,
ekwiwalent za używanie własnej odzieży i
pranie, nagroda jubileuszowa, pomoc
zdrowotna dla nauczycieli

3. Inne informacje
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
różnice kursowe,które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowym
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Sporządził:

ALICJA MORA WSKA
;·.--'-:--,;-

p.o.
Zespołu

Głównego Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego

/79,ś"fiaty

ff I.A . f2-

=,-"_,:~sgc

r.

w Pol~pwie
(/-{, 0 V a.,v.--:5 t:.SL-

2019 -01- 31

}J:ffirk-

. ····-my;/licja ·Morawska···············
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

Treść
Dział

1.
1.1.
1.2
1.3
1.4

I

Uwagi

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
Nazwę

ŻŁOBEK 'GMINNY W POLANOWIE

Siedzibę

UL. STAWNA 3 76-01 O POLANÓW
i..w.
367945822

jednostki
jednostki
Adres jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
jednostki
Wskazanie okresu objętego
2
sprawozdaniem
Wskazanie, że sprawozdanie
3
finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu
terytórialnego wchodzą jednostki
sporzadzające samodzielne
sprawozdania finansowe
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

01.01.2018 - 31.12.2018
Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy (Organ) jednostka samorządu terytorialnego

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych
Rachunkowość w jednostce prowadzona jest
zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w
jednostce zasady zwane polityką
1.

rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za
pomocą komputera. Księgi rachunkowe
jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych,

obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę
główną, księgi pomocnicze, zestawienia:
obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont
ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów
i pasywów.
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący

li

- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, ujmowane są
chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie
miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób
ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona
jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójny zapis,
- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową.

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią
zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla
wybranych kont księgi głównej . Zapisy na
kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z
zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma
dostosowywana jest za każdym razem do
przedmiotu ewidencji konta ałównego.

Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont
pomocniczych z zapisami i saldami na kontach
księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie
informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach
aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis
jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z
dziennikiem ani innym urządzeniem
ewidencyjnym.
Na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych sporządza się odrębnie bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany
w funduszu jednostki.

2. Metody i terminy inwentaryzowania
składników majątkowych

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji
oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania
różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o
rachunkowości jednostka ma określone w
Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
zarzadzeniem kierownika iednostki.

3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki
Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego jednostka dokonuje
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
rachunkowości ( Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
późn.zm.),

(J

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911).
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na
dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy
aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej,

to zobowiązana jest je wycenić po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek
lub postawionych w stan likwidacji stosuje się
zasady wyceny ustalone w ustawie o

rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące
likwidacji stanowią inaczej.

()

()

$rodki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
$rodki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje
ich wartość, odnosząc różnice na fundusz
jednostki. Odpisy umorzeniowa-amortyzacyjne
ustala się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1
Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od
obowiązku dokonywania czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach
Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich
rozliczenie".
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony
jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat. Ponadto
dla potrzeb ujmowania w księgach środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia:
a) Za środki trwałe uważa się składniki
majątku, których wartość początkową,
określa ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych. Bez względu na
wartość na koncie środków trwałych
ewidencjonuje się grunty, budowle i
budynki. Wartość środka trwałego może
być zwiększona lub zmniejszona w
wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny.
Zwiększenie wartości początkowej
środków trwałych może nastąpić o
równowartość kosztów inwestycji
związanych z jej ulepszeniem.

b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w
miesiącu przyjęcia do używania, umarza
się również:

1) Książki i inne zbiory biblioteczne;
2) $rodki dydaktyczne służące
procesowi dydaktyczno wychowawczemu realizowanemu w
szkołach i placówkach oświatowych;
3) Meble i dywany;
Pozostałe środki trwałe, o wartości
nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną
granicę środka trwałego, umarza się w pełnej
wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu
przyjęcia

do używania.
c) Wvcenia sie ie wedłua cen zakuou.
4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej
zwrotów w danvm roku budżetowvm

Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych
powstałych w bieżącym roku jak i w latach
ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody
z tego samego rodzaju.
Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym
roku budżetowym zwiększają wykonanie
planowanych dochodów w tym roku
budżetowym.

Inne informacje

5

Dział

1.1

1.2

1.3

1.4

()

li

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Szczegółowy zakres zmian wartości
grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych, zawierający stan
tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia
Aktualną wartość rynkową środków
trwałych, w tym dóbr kultury - o ile

jednostka dysponuje takimi
informacjami
Kwotę dokonanych w trakcie roku
obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów
finansowych
Wartość gruntów użytkowanych
wieczvście

1.5

1.6

Wartość

nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę
środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasinQu
Liczbę oraz wartość posiadanych
papierów wartościowych, w tym akcji i
udziałów oraz dłużnych papierów

Obowiązują

zasady w sprawie ujednolicenia
stawki dokonywania odpisów umorzeniowych
lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych Gminy Polanów.
obejmuia w szczególności:
Tabela nr 1, 2

Tabela nr 3
NIE DOTYCZY

Tabela nr 4, 5
NIE DOTYCZY

Tabela nr 6
NIE DOTYCZY
Tabela nr 7
NIE DOTYCZY

Tabela nr 8
NIE DOTYCZY

wartościowych

1.7

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

Tabela nr 9
NIE DOTYCZY

zaarożonych)

1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich
utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

Tabela nr 10
NIE DOTYCZY

końcowym

1.9

1.10

()
1.11

Podział zobowiązań długoterminowych
według pozycji bilansu o
pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego,

okresie spłaty: powyżej 1
roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i
powyżei 5 lat
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
leasinau zwrotneao
Łączna kwota zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy tych

Tabela nr 11
NIE DOTYCZY

Tabela nr 12
NIE DOTYCZY

Tabela nr 13
NIE DOTYCZY

zabezpieczeń

1.12

Łączna kwota zobowiązań
warunkowych, w tym również
udzielonych przez jednostkę gwarancji

i poręczeń,

1.13

(

\

~)

1.14

1.15

1.16
2
2.1
2.2.

także

wekslowych, niewykazanych w
bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na
majątku jednostki oraz
charakteru i formy tych zabezpieczeń
Wykaz istotnych pozycji czynnych i
biernych rozliczeń
międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę miedzy
wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów a
zobowiazaniem zapłaty za nie
Łączna kwota otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń
niewvkazanych w bilansie
Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze
Inne informacje

Wysokość

odpisów aktualizujących
zapasów
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie (inwestycji), w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia

wartość

Tabela nr 14
NIE DOTYCZY

Tabela nr 15
NIE DOTYCZY

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela nr 16

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY

2.3

2.4

2.5
3

środków trwałych w budowie w roku
obrotowym
Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które
wvstaoiłv incydentalnie
Informację 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
Inne informacje
Inne informacje niż wymienione
powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
wvnik finansowy jednostki

Tabela 16
NIE DOTYCZY

NIE DOTCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki lub zdarzenie
nie wystąpiło należy wpisywać "nie dotyczy".
Wszystkie załączniki do zarządzenia muszą być wypełnione, podpisane i złożone z informacją w
przypadku nie wystąpienia zapisów należy zamieścić zapis „nie dotyczy".
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TABELA NR 1 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wartość

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika

(brutto)
-stan na

aktywów
według układu

Zwiększenie wartości początkowej

początkowa

w

bilansie

1
1. Wartości
niematerialne i
prawne
2. Razem środki

Zmniejszenie wartości

Ogółem

Wartość

początkowej

zmniejszenie

początkowa

wartości

-stan na
koniec roku
obrotowego
(2 +6-10)

wartości

aktualizacja

przychody

przemieszczenia

początkowej

zbycie

likwidacja

inne

3

4

5

6

początkowej

(7 +8 +9)

(3+4+5)

początek

roku
obrotowego
2

Ogółem
zwiększenie

7

8

9

10

11

601.876,44

601.876,44

595.382,04

595.382,04

6.494,40

6.494,10

trwałe

2.1.Grunty
2.1.1. Grunty
stanowiące

własność

jednostki
samorządu

terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie

wieczyste innym
podmiotom
2.2.Budynki i
lokale
2.3. Obiekty
inżynierii lądowej

i wodn<;<j
2.4. Kotły i
maszyny
energetyczne
2.5. Maszyny,
urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny,

r,___,

.~

J

\

TABELA NR 1 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

urządzenia

i
aparaty
specjalistyczne
2.7. Urządzenia
techniczne
2.8. Srodki
transportu
2.9. Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości

i

wyposażenie,

gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem
wyszczególnione

601.876,44

601.876,44

składniki

aktywów
(1+2 ):

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA
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TABELA NR 2 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według
układu

w bilansie

I.Wartości

-stan
na początek
roku
obrotowego

Zwiększenia

2

3

1
niematerialne i

prawne
2. Razem środki trwałe
2.1.Grunty
2.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki

w

ciągu

roku

Ogółem

obrotowego
aktualizacja

zwiększenie

amortyzacja
za
rok
obrotowv
4

inne

5

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenia
(3+4+5)

6

Umorzenie
-stan na
koniec roku
obrotowego
(2+6-7)

7

8

Wartość

netto
aktywów
(zgodne z bilansem)
Stan na
Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowee:o obrotowee:o
9
10
składników

0,00

15.533,99

15.533,99

15.533,99

601.876,44

586.342,45

0,00

14.884,55

14.884,55

14.884,55

595.382,04

580.497,49

0,00

649,44

649,44

649,44

6.494,40

5.844,96

0,00

15.533,99

15.533,99

15.533,99

601.876,44

586.342,45

samorząduterytorialnego,

przekazane w użytkowanie
wieczysteinnym podmiotom
2.2.Budynki i lokale
2.3.0biekty inżynierii
liidowej i wodnej
2.4.Kotły i maszyny
energetyczne
2.5.Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne
2.7. Urziidzenia techniczne
2.8. Srodki transportu
2.9. Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem wyszczególnione
składniki aktywów (1+2 ):
Sporządził:
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TABELA NR 3 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na

Grupa środków trwałych (wg KŚT)

Wartość

rynkowa (brutto)-stan na koniec roku
obrotowego
2

1

dzień

31 grudnia 2018 roku.

Uwagi
3

Razem

Sporządził: ALICJA MORAWSKA
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TABELA NR 4 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Odpisy aktualizujące wartość

długoterminowych

aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie

Stan na początekroku
obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu
roku obrotowego
zwiększenia
zmnieiszenia
4
3

Stan na koniec roku obrotowego
(2 + 3-4)

5

Razem

Sporządził:

p.o.

ALICJA MORAWSKA
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TABELA NR 5 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Odpisy aktualizujące wartość

długoterminowych

aktywów finansowych

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
3
4

Stan na koniec rokuobrotowego
(2 +3-4)
5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORA WSKA
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TABELA NR 6 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.

I

Treść

Wyszczególnienie

(nr działki,
nazwa
2

Stan na
początek

3
Powierzchnia (m2)

roku obrotowego
4

Zmiany stanu w trakcieroku obrotowe1m
zwiększenia
zmniejszenia
5

6

Stan nakoniec roku
obrotowego(4 + 5- 6)
7

Wartość (zł)

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Powierzchnia (mL)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m")
Wartość (zł)

Powierzchnia (mL)
Wartość (zł)

Sporządził:

ALICJA MORA WSKA
Dyrektor
Żłobka G~olanowie

p.o. Głó\vnego Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Qświaty w PolarJ.Owie
{ _

ff~~.e-

v't'Q..ra..,.r at:,.s:L

...... ~a:. ...~cJ.c!. M.c:rn~!fką........ .
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Elżbieta se"Jm.a
Kierownik jednostki
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TABELA NR 7 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Grupa według KST

2

I

Stan na początek roku
obrotowego

zwiększenia

3

4

;/fO POJ/)~

mgr/flicja Morawska

·····································
Główny księgowy

5

Stan na koniec roku
obrotowego
(3+4-5)
6

Dyrektor

Z-~~m~Mf-~~KA
. Oś"'."iaty w Pol~mowie
l
Il-/& St; .9---

Zmiany w trakcie roku obrotowego
zmniejszenia

Żłobka Gm~olanowie

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

ElżDieta seftum
Kierownik jednostki
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TABELA NR 8 żŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie

Lp.

Ilość

Stan na
roku
obrotowee:o

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowee:o

początek

1
2
3

Akcje
Udziały
Dłużne

Sporządził:

papiery wartościowe

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego

.

fł,,U y Q___

t/-1'0~4(.,Q____

mgr Alicja Morawska
Główny księgowy

Dyrektor

Złobka Gmi~lanowie

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
_pświaty w Pola~wie
L

W19 -01- 3 1
Data sporządzenia

Elżbieta Seku~
Kierownik jednostki

(
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TABELA NR 9 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa

Lp.

należności
początek

Stan na
roku obrotowego

2

1

Sporządził:

p.o.

3

Zmiany stanu odpisów w ciaim roku obrotowe20
wykorzystanie
rozwiązania

zwiększenia

4

5

6

Stan nakoniec roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7

ALICJA MORAWSKA

Dyrektor

Głównego Księgowego

Żłobka GminlE1JO wPolanowie

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

. . . . . . J;;§i.:J.!!21;~1.t.~ . . ..
Główny księgowy

.Je/~

ZU19 -01- 3 1

Elżbieta Sekuła

Data sporządzeni a

Kierownik jednostki
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.
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TABELA NR 10 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Wyszczególnienie

Lp.

Stan na
roku
obrotowe1?;0

początek

2

I
I.

2.

3.

3

Zwiększenie

w

ciągu

Wykorzystanie w

Rozwiązanie

roku

ciągu

roku

4

roku
5

6

w

ciągu

Rozwiązanie

w ciągu
roku(3+4-5-6)

Rezerwy długoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe koszty
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Ogółem rezerwy

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głóv.rnego Księgowego
Ekonomiczno-Administracyjnego

.
Dyrektor
Złobka G~~anowie

Zespołu

,.J~i~~ol~~ruv~~
......... '!.IB!.1J'[.cJc:.~.<!!.<!.~~~':l. ....
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Elżbieta Seku.ła

Kierownik jednostki

7

r

\'-

,,,--..,,
}
_,/

'--"'

TABELA NR 11 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE
Zobowiązania długoterminowe według

Zobowiązania

Lp.

okresów wymagalności

wobec
powyżej

powyżej

powyżej

1 roku do 3 lat

3 lat do S lat

S lat

BO

BZ

BO

BZ

BO

Razem

BZ

BO

BZ

Jednostek powiązanych:
Pozostałych jednostek:
Razem

1

2
3

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

Dyrektor

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu

Żłobka Gmil}tl.e.go w~olanowie

Ekonomiczncr-Administracyjnego

.;a,u.ue.__

J~aty ;!o'~t};.cw<J&_

'!!!J.~~~j~ .11.C!'..C!Y':'.~1.<.C!.......•....... ..

..... .

Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Eiżbieta Sekuła

Kierownik jednostki
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TABELA NR 12 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE
Zobowiązania

z tytułu leasingu

Wyszcze~ólnienie

Lo.
1.

Kwota zobowiązania

Zobowiązania

z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy
podatkowej , kwalifikowanejjako leasing finansowy wg ustawy o
rachunkowości

Sporządziła:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głóv.:nego Księgowego

Dyrektor
Żłobka Gm~~~?.~olanowie

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

#l;ia~p~~Qv?fc_

...... l!!Br.tllcja .Morawsk-e.· · · · · · · · ·· · ··
Główny księgowy

zam -01· 3 1
Data sporządzenia

Elżti:'tf'te~iaKierownik jednostki
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TABELA NR 13 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie

1

Kwota zobowiazania
na początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe20
2
3

Kwota zabezpieczenia
na początek
na koniec
roku
roku
obrotowe20
obrotowe20
4
5

Na aktywach trwałych
na początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe20
6
7

Na aktywach obrotowych
na początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe20
8
9

Weksel
Hipoteka
Zastaw
Inne
Razem

Sporządziła:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głóv.:nego

Dyrektor

Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty. w Polar;,p~ie

Żłobka G~VLf>olanowie

L

f9~~·e_ v""fOvr~<J~

.......... mgr.ryfr;ja .Ma rawska······
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Elżbieta sflrura
Kierownik jednostki
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TABELA NR 14 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie

1
1. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek powiązanych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
2. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek pozostałych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie
emerytur i podobnych świadczeń
Razem

Sporządziła:

Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 +3-4)
5

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głóv.:nego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oś~i~ty w Poi.&inowie
L
.,4,,C, . ~ ./t"0 v Q._,,./ -1 CQ_

Dyrektor

Żłobka Gm~olanowie

2GW -Oi- 3 1

.......... mgr./r1tc1a "Morawska········
Główny księgowy

Data sporządzenia

Elżłizeta Se~
Kierownik jednostki
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TABELA NR 15 ŻŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Istotne pozycje rozliczeń

międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

Stan na
początek

koniec
roku obrotowe20

roku obrotowe20
Ogółem

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:
w księgach rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
- ujemna wartość firmy
- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe
- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałvch

1

(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące

2

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

.

p.o. Głóvmego
Zespołu

..KU,,/.UB-

Ekonomiczno-Administracyjnego

..... ~~~er.:.~~~~?.~
m9r Alicja Morawska

Głowny Księgowy

Dyrektor

Złobka Gmi~~o wJ_olanowie

Księgowego

ZG19 -01- 3 1
Data sporządzenia

Elżbieta Sekuła

Kierownik jednostki
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TABELA NR 16 żŁOBEK GMINNY W POLANOWIE

Informacje dodatkowe

mające wpływ

na

ocenę

sytuacji majątkowej jednostki.
......- ..........'\..

Wyszczególnienie
1
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość

Uwagi
3

2

4.946,33

Ekwiwalent za używanie własnej
pranie, nagroda jubileuszowa

3. Inne informacje
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
różnice kursowe,które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowym
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

.

p.o.

Głównego Księgowego

Zespołu

~,e__

Ekonomiczno-Administracyjnego

~~:.;;.~~;;~;~~
mgr41.licja Morawska

.......

Główny księgowy

Dyrektor

Złobka Gmin~o w ~Ianowie

2019 -01- 3 ,
Data sporządzenia

Elżbieta Sekuła

Kierownik jednostki

odzieży

i

Dział

1.
1.1.
1.2

I

Treść
Uwagi
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w
Nazwę

jednostki
jednostki

Siedzibę

Adres jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
iednostki
2
Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem
3
Wskazanie, że sprawozdanie
finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki
sporzadzające samodzielne
sprawozdania finansowe
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1.3
1.4

szczególności:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

UL. GRADOWE WZGÓRZE 5 76-01 O
POLANÓW
i„w.
321269819

01.01.2018 - 31.12.2018
Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy (Organ) jednostka samorządu terytorialnego

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych
Rachunkowość w jednostce prowadzona jest
zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w
jednostce zasady zwane polityką
1.

rachunkowości.
Księgi

rachunkowe jednostki prowadzone są za
komputera. Księgi rachunkowe
jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych,
obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę
główną, księgi pomocnicze, zestawienia:
obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont
ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów
i pasywów.
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący
pomocą

()

- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, ujmowane są
chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie
miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób
ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona
jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójny zapis,
- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową.
Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią
zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla
wybranych kont księgi głównej . Zapisy na

kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z
zapisu powtórzonego. Ich forma
dostosowywana jest za każdym razem do

zasadą

przedmiotu ewidencji konta głównego.
Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont
pomocniczych z zapisami i saldami na kontach
księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie
informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach
aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis
jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z
dziennikiem ani innym urządzeniem
ewidencyjnym.
Na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych sporządza się odrębnie bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany
w funduszu iednostki.

2. Metody i terminy inwentaryzowania
składników majątkowych

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji
oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania
różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o
rachunkowości jednostka ma określone w
Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
zarzadzeniem kierownika jednostki.

3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki
Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego jednostka dokonuje
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
późn.zm.),

(

;

_,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911).
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na
dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Jeśli jednostka posiada

na dzień bilansowy
aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej,
to zobowiązana jest je wycenić po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek
lub postawionych w stan likwidacji stosuje sie

zasady wyceny ustalone w ustawie o
rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące
likwidacji stanowią inaczej.
środki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje
ich wartość, odnosząc różnice na fundusz
jednostki. Odpisy umorzeniowe-amortyzacyjne
ustala się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1
Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od
obowiązku dokonywania czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach
Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich
rozliczenie".
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony
jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat. Ponadto
dla potrzeb ujmowania w księgach środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia:
a) Za środki trwałe uważa się składniki
majątku, których wartość początkową,
określa ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych. Bez względu na
wartość na koncie środków trwałych
ewidencjonuje się grunty, budowle i
budynki. Wartość środka trwałego może
być zwiększona lub zmniejszona w
wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny.
Zwiększenie wartości początkowej
środków trwałych może nastąpić o
równowartość kosztów inwestycji
związanych z jej ulepszeniem.

b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w
miesiącu przyjęcia do używania, umarza
się również:
1) Książki i

inne zbiory biblioteczne;
Środki dydaktyczne służące
procesowi dydaktyczno wychowawczemu realizowanemu w
szkołach i placówkach oświatowych;
3) Meble i dywany;
Pozostałe środki trwałe, o wartości
2)

nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną
umarza się w pełnej

granicę środka trwałego,

wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu
przyjęcia do używania.
c) Wvcenia sie ie wedłua cen zakuou.

4. Zasada uimowania w ewidencii ksieaowej

zwrotów w danym roku budżetowym
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych
powstałych w bieżącym roku jak i w latach
ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody
z tego samego rodzaju.
Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym
roku budżetowym zwiększają wykonanie
planowanych dochodów w tym roku
budżetowvm.

5

Dział

1.1

1.2

1.3

u

1.4
1.5

1.6

Obowiązują

Inne informacje

li

zasady w sprawie ujednolicenia
stawki dokonywania odpisów umorzeniowych
lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych Gminy Polanów.
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmuia w szczególności:
Szczegółowy zakres zmian wartości
Tabela nr 1, 2
grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych, zawierający stan
tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia
Aktualną wartość rynkową środków
Tabela nr 3
trwałych, w tym dóbr kultury - o ile
NIE DOTYCZY
jednostka dysponuje takimi
informaciami
Kwotę dokonanych w trakcie roku
Tabela nr 4, 5
obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla
NIE DOTYCZY
długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów
finansowvch
Wartość gruntów użytkowanych
Tabela nr6
wieczyście
NIE DOTYCZY
Wartość nieamortyzowanych lub
Tabela nr?
nieumarzanych przez jednostkę
NIE DOTYCZY
środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasingu
Liczbę oraz wartość posiadanych
Tabela nr 8
papierów wartościowych, w tym akcji i
NIE DOTYCZY
udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych

1.7

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

Tabela nr 9
NIE DOTYCZY

terytorialnego (stan pożyczek
zaorożonvch)

1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich
utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

Tabela nr 10
NIE DOTYCZY

końcowym

1.9

Podział zobowiązań długoterminowych
według

1.10

1.11

pozycji bilansu o
pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty: powyżej 1
roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i
powvżei 5 lat
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
leasinou zwrotneoo
Łączna kwota zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy tych

Tabela nr 11
NIE DOTYCZY

Tabela nr 12
NIE DOTYCZY

Tabela nr 13
NIE DOTYCZY

zabezpieczeń

1.12

1.13

u
1.14

1.15

1.16
2
2.1

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
Wykaz istotnych pozycji czynnych i
biernych rozliczeń
międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę miedzy
wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów a
zobowicizaniem zapłaty za nie
Łączna kwota otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze
Inne informacje

Wysokość

odpisów aktualizujących
zapasów
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie (inwestycji), w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które

wartość

2.2.

Tabela nr 14
NIE DOTYCZY

Tabela nr 15
NIE DOTYCZY

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela nr 16

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY

powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w

2.3

2.4

2.5
3

roku
obrotowym
Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które
wystaoiłv incydentalnie
Informację o kwocie należności z tytułu
podatków realizowanych
przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych wykazywanych
w sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowvch
Inne informacie
Inne informacje niż wymienione
powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Tabela 16
NIE DOTYCZY

NIE DOTCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki lub zdarzenie
nie wystąpiło należy wpisywać "nie dotyczy".
Wszystkie załączniki do zarządzenia muszą być wypełnione, podpisane i złożone z informacją w
przypadku nie wystąpienia zapisów należy zamieścić zapis „nie dotyczy".
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TABELA NR 1 ZESPÓL SZKÓL PUBLICZNYCH W POLANOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wartość

Nazwa grupy
rodzajowej

początkowa

składnika

(brutto)
-stan na

aktywów
według układu

w

bilansie

Zwiększenie wartości początkowej

Ogółem

Zmniejszenie wartości

Ogółem

Wartość

zwiększenie

początkowej

zmniejszenie

początkowa

wartości

-stan na
koniec roku
obrotowego
(2 + 6-10)

wartości

aktualizacja

przychody

przemieszczenia

początek

początkowej

zbycie

likwidacja

inne

(3+4+5)

początkowej

(7 + 8 + 9)

roku
obrotowe~o

1
1. Wartości
niematerialne i
prawne
2. Razem środki

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.283.560,10

9.283.560,10

8.042.508,89

8.042.508,89

908.131,12

908.131,12

3.500,00

3.500,00

76.198,68

76.198,68

trwałe

2.1.Grunty
2.1.1. Grunty
stanowiące
własność

jednostki
samorządu

terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie

wieczyste innym
podmiotom
2.2.Budynki i
lokale
2.3. Obiekty
inżynierii lądowej

i wodnej
2.4. Kotły i
maszyny
energetyczne
2.5. Maszyny,
urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny,

-,

c

I

~/

TABELA NR 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

urządzenia

i
aparaty
specjalistvczne
2.7. Urządzenia
techniczne
2.8. Srodki
transportu
2.9. Narzędzia,

221.416,41

221.416,41

31.805,00

31.805,00

9.283.560,10

9.283.560,10

przyrządy,
ruchomości

i

wyposażenie,

gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem
wyszczególnione
składniki

aktywów
(1+2 ):

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

DYREI<'"iCR

Zc,;połu Szkół Pub.licznych

p.o. Głównego Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie

w Polanowie

2~ G:1}-1-J3i·1

...... mgr.Alicja.M.or.a.w.ska....
Główny Księgowy

Data sporządzenia

?I- ~~/f:.---

mgr Aieksoncirc Kalinowska
Kierownik jednostki
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c

TABELA NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

z.miana stanu umorzema1amonyzac.11 sroaKow trwa1:ycn oraz wanosc1 mematenamycn 1 prawnycn - stan na azten .H grooma .LUHS roKu.
Umorzenie
Wartość netto składników
-stan
Zwiększenia w ciągu roku
Zmniejszenie
Nazwa grupy rodzajowej
Ogółem
-stan na
aktywów
składnika aktywów według
na początek obrotowego
zwiększenie
umorzenia
(zgodne z bilansem)
umorzenia
koniec roku
układu
roku
w bilansie
obrotowego aktualizacja amortyzacja inne
(3+4+5)
obrotowego
Stan na
Stan na
(2+6-7)
koniec roku
początek
za
roku
obrotowego
rok
obrotowe!!o
obrotowy
2
4
8
9
10
1
3
5
6
7
1.Wartości niematerialne i
prawne
3.848.380,16
5.683.887 ,65 5.449.219,94
2. Razem środki trwałe
3.599.672,45
248.707,71
248.707,71
2.1.Grunty
2.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki
samorząduterytorialnego,

przekazane w użytkowanie
wieczvsteinnvm podmiotom
2.2.Budynki i lokale
2.3.0biekty inżynierii
l~dowe.i i wodne.i
2.4.Kotły i maszyny
energetyczne
2.5.Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne
2.7. Urz~dzenia techniczne
2.8. Srodki transportu
2.9. Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem wyszczególnione
składniki aktywów (1+2 ):
Sporządził:

2.792.597,78
490.414,78

199.156,96
39.678,85

199.156,96
39.678,85

2.991.754,74
530.093,63

5.249.911,11
417.716,34

5.050. 754,15
378.037,49

437,50

1.050,00

1.050,00

1.487,50

3.062,50

2.012,50

74.295,88

795,20

795,20

75.091,08

1.902,80

1.107,60

215.441,51
26.485,00

5.974,90
631,80
1.420,00

5.974,90
631,80
1.420,00

221.416,41
631,80
27.905,00

5.974,90
0,00
5.320,00

0,00
13.408,20
3.900,00

3.599.672,45

248.707,71

248.707,71

3.848.380,16

5.683.887,65

5.449.219,94
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TABELA NR 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na

Grupa środków trwałych (wg KŚT)
I

Wartość

dzień

31 grudnia 2018 roku.

rynkowa (brutto}-stan na koniec roku
obrotowe20

Uwagi

2

3

Razem

Spor2'f}~iffio\l.-ń~ł8'-~~Wg%KA
Zespołu Ekcnomiczno-Administracyjnego

f.}~~!: w ;4;~ -:J~CL

DY1~EKTC·R
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TABELA NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie

Stan na początekroku
obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu
rokuobrotowego
zmniejszenia
zwiekszenia
4
3

Stan na koniec roku obrotowego
(2 +3-4)

5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego
Zespołu

Księgowego

Ekcnomic:zno-Administracyjnego
Oświ?ty w Pc~_nowie
/_ ~

/f;~.a. /l«J~-:> ~

mgr icja Morawska
···················· ····························
Główny księgowy

DYREKTOR

Zespołu Szktlł

2019 -01- 3 1
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TABELA NR 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Odpisy aktualizujące wartość

długoterminowych

aktywów finansowych

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowe20
zwiększenia
zmnieiszenia
3
4

Stan na koniec rokuobrotowego
(2 +3-4)
5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

DYREK'TOR

p.o. Głównego
Zespołu

ffl§ł' ~eja· M-orawskfl· · · · · · ..................... .

Główny księgowy

Publicznych

w Polanowic

Ekonomiczno-Administracyjnego

&~~ty;, p°.kO'~,d~

·············

Zespołu Szkół
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~
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Data sporządzenia
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TABELA NR 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść

Lp.

1

(nr działki,
nazwa
2

Wyszczególnienie

Stan na
początek

3
Powierzchnia (mz)

roku obrotowego
4

Zmiany stanu w trakcieroku obrotowe20
zwiększenia
zmniejszenia
5

Stan nakoniec roku
obrotowego(4 + 5- 6)

6

7

Wartość (zł)

Powierzchnia(mk)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m')
Wartość (zł)

Powierzchnia (mz)
Wartość (zł)

Powierzchnia (mz)
Wartość (zł)

Powierzchnia(mk)
Wartość (zł)

Powierzchnia (mk)
Wartość (zł)

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA
p.o. Głównego Księgowego

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
Oś'('liaJy w P!Jlanewie
I _
:.Gt ~ Q.. ~~ Ąt::Q._

fJ.
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TABELA NR 7 ZESPÓL SZKÓL PUBLICZNYCH W POLANOWIE
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Grupa według KŚT

Lp.

2

1

~-~~~
Ośw~·P w PoljlrtOWie
L_
IJ-,,t,,

mgr

Q...

/'10 r:Jv.J-i ~

Stan na początek roku
obrotowego

zwiększenia

3

4

5

Stan na koniec roku
obrotowego
(3+4-5)
6

DYREI<TOR

Zespołu Szkół

2019 -01- 3 1

icja Morawska

Główny księgowy

Zmiany w trakcie roku obrotowe1?:0
zmniejszenia

Publicznych
w Polanowie
;#- ~~c-ifL_

mgr Aiekscndra Kalinowskc
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

c

~

TABELA NR 8 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie

Lp.

Ilość

Stan na
roku
obrotowe20

Zwiększenia

początek

1
2

Akcje

3

Dłużne

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowe20

Udziały

Sporządził:

papiery wartościowe

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Zespołu

Ksi~gowego

Ekonomiczno-Administracyjnego

&zjar Jto~Ąb<L
w

1019 -01- J 1

........ '!!W:.1J.e.~~q !1.f!!f!. !fq/!!'.1?."!'.~~R .. .

...... .mg/)icja-MM-fl..WSKQ .......... .
Główny księgowy

D';tREKTOR
Publicznych
w Polaiwwie
/-~7~

Zespołu Szkół

Data sporządzenia

Kierownik jednostki
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TABELA NR 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Stan odpisów aktualizujących wartość

Grupa

Lp.

należności

należności
początek

Stan na
roku obrotowego

2

1

Sporządził:

3

Zmiany stanu odpisów w ciaQ'u roku obrotowe!!:o
wykorzystanie
rozwiązania

zwiększenia

'4

5

6

Stan nakoniec roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty

w Polanewie

2019 -01- 31 '9""f :j~ ~"'CWo~

2019 -01- 3 1

mgr ~C]a Morawska

Główny księgowy
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Publicznych
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Zespołu Szkół
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Data sporządzeni a

Kierownik jednostki

c
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TABELA NR 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Wyszczególnienie

Lp.

Zwiększenie

Stan na
roku
obrotowe20

początek

2

1
1.

2.

3.

3

w

ciągu

Wykorzystanie w

Rozwiązanie

w

ciągu

Rozwiązanie w ciągu

roku

ciągu

roku

roku(3+4-5-6)

4

roku
5

6

7

Rezerwy długoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe koszty
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Ogółem rezerwy

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Księgowego

DYREi<TOR

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
....Oś~a,ty w Po~nowie
L.
ff~'{ '2- r/'tO va,,..14 r,Q_

my{fłlicja

Zespołu Szkół Publicznych

2019 -01- 3 1
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TABELA NR 11 ZESPÓL SZKÓL PUBLICZNYCH W POLANOWIE
Zobowiązania długoterminowe według

Lp.

Zobowiązania

wobec
powyżej

powyżej

powyżej

1 roku do 3 lat

3 lat do S lat

S lat

BO
1

2

3

okresów wymagalności

BZ

BO

BZ

BO

Razem

BZ

BO

BZ

Jednostek powiązanych:
Pozostałych jednostek:
Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Księgowego

DYREKTOE

Zespołu

Ekonemiczno-Administracyjr1e!JO
.Qśwj~ w Po~!'owie
L
fl",Y Y, ~ v"'!O~<:'tQ..

mgr'łlicja

Morawska
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Zespołu Szkół

w

2019 -01- 3 1
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Kierownik jednostki
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TABELA NR 12 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE
Zobowiązania

Lp.
1.

z tytułu leasingu

Wyszczee:ólnienie
z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy
podatkowej , kwalifikowanejjako leasing finansowy wg ustawy o

Kwota

zobowiązania

Zobowiązania

rachunkowości

Sporządziła:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego
Zespołu

DYREKTOR

Zesnołu Szkół

Księgowego

·

EkonomiczncrAdministracyjnego

~;zi~~ p"°~4~

............. m.ąx.4fi.c;J(l. .M!'.!rnw~~~ ..... .
Główny księgowy

/_-

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia
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TABELA NR 13 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązania
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe1w
2
3

na

1

majątku

początek

Kwota zabezpieczenia
na koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
4
5

na

początek

Na aktywach trwałych
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego
6
7

na

początek

Na aktywach obrotowych
początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego
8
9

na

Weksel
Hipoteka
Zastaw
Inne
Razem

Sporządziła:

p.o.

ALICJA MORAWSKA

Głównego Księgowego

DYREKTOR

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
Qświaty w Polj„nowie
l _
ff~ .a.. r/tOVQ.,µ .4CQ....

2019 -01- 3 1

Główny księgowy

Data sporządzenia

Zespołu Szkół

Publicznych
w Polanowie

/·

m9r icja Morawska
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TABELA NR 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie

1
1. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek powiązanych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
2. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek pozostałych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie
emerytur i podobnych świadczeń
Razem

Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 +3-4)
5

Sporządziła: ALICJA MORAWSKA
p.o. Gł6wnego Księgowego
Zespołu

DYREKTOR

Ekonomicznc-Administracyjneso

J~~a~P~~4t(L
mgr ~cja Morawska
Główny księgowy

Zescołu Szkół

,:16'ig-€l'fł1-33 !ł
Data sporządzenia

,

w
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-

,#- ~L,,~/~
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Kierownik jednostki
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TABELA NR 15 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

Stan na
początek

roku obrotowee;o

koniec
roku obrotowee;o

Ogółem

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:
w księgach rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
- ujemna wartość firmy
-wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe
- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

1

(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące

2

Sporządził:

ALICJA MORA WSKA
DYREE<,rOR

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego

OśWiiiłtW p~l

......

ZesDołu Szkół Puhliczn·",
' w P0Lrn1 ,,,_. it,

!;~fa.Mnrawska... -~

Główny księgowy

2019 -01- 31
Data sporządzenia

~ - ~;;.,,,. C-..9/~
mgr Jlleksandra Kalinoi;rska

Kierownik jednostki
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TABELA NR 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLANOWIE

Informacje dodatkowe

mające wpływ

na

ocenę

sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie
1
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość

Uwa2i
3

2

115.859,24

Ekwiwalent za urlop, odprawa
emerytalna, ryczałt jazdy lokalne,
ekwiwalent za używanie własnej odzieży i
pranie, nagroda jubileuszowa

3. Inne informacje
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
różnice kursowe,które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowym
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświpty.w Polj:mowie
__

DYREKTDE

Zespołu

1
11-M_ r.~ r,H.:;)PQ...<.t ~Q.l.
...........'!!f!:. (!!!~!~. !"!.~:.~.~:~'!. .........
Główny księgowy

Zespołu Szkół

LM -t{J[- ~ li

Publicznych
w Polan<JWi1.'
~ - ~Ćć~C:V/l::-

......... F!!9.f.l).Z~~~~1:'.q_C?. :~'?.ii:!?.'!'.~~!: ..... .
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

Treść
Dział

Uwagi

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1.

Nazwę

1.2

Siedzibę

1.3
1.4

()

I

jednostki

jednostki

Adres jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
jednostki
2
Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem
3
Wskazanie, że sprawozdanie
finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki
sporzadzające samodzielne
sprawozdania finansowe
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZESPÓŁ EKONONOMICZNOADMINISTRACYJNY OŚWIATY W
POLANOWIE
UL. GRADOWE WZGÓRZE 7 76-010
POLANÓW
i„w.
330391143

01.01.2018 - 31.12.2018
Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy (Organ) jednostka samorządu terytorialnego

1. Ogólne zasady prowadzenia

ksiąg

rachunkowych
Rachunkowość w jednostce prowadzona jest
zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w
jednostce zasady zwane polityką
rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są
pomocą komputera. Księgi rachunkowe

za

jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych,
obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę
główn,ą, księgi pomocnicze, zestawienia:
obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont
ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów
i pasywów.
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący

(J

- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, ujmowane są
chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie
miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób
ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona
jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójny zapis,
- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową.
Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią
zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla
wybranych kont księgi głównej . Zapisy na

kontach analitycznvch dokonywane sa zaodnie z

zasadą

zapisu powtórzonego. Ich forma
dostosowywana jest za każdym razem do
przedmiotu ewidencji konta głównego.
Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont
pomocniczych z zapisami i saldami na kontach
księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie
informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach
aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis
jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z
dziennikiem ani innym urządzeniem
ewidencyjnym.
Na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych sporządza się odrębnie bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany
w funduszu iednostki.
2. Metody i terminy inwentaryzowania
składników majątkowych

()

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji
oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania
różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o
rachunkowości jednostka ma określone w
Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
zarzadzeniem kierownika iednostki.
3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki
Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego jednostka dokonuje
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz

państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 ).
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na
dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy
aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej,
to zobowiązana jest je wycenić po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30
ust. 1 okt 1 ustawv o rachunkowości).

()

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek
lub postawionych w stan likwidacji stosuje się
zasady wyceny ustalone w ustawie o
rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące
likwidacji stanowią inaczej.
Środki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje
ich wartość, odnosząc różnice na fundusz
jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne
ustala się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1
Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od
obowiązku dokonywania czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach
Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich
rozliczenie".
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony
jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat. Ponadto
dla potrzeb ujmowania w księgach środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia:
a) Za środki trwałe uważa się składniki
majątku, których wartość początkową,
określa ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych. Bez względu na
wartość na koncie środków trwałych
ewidencjonuje się grunty, budowle i
budynki. Wartość środka trwałego może
być zwiększona lub zmniejszona w
wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny.
Zwiększenie wartości początkowej
środków trwałych może nastąpić

o
kosztów inwestycji
związanych z jej ulepszeniem.
b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w
miesiącu przyjęcia do używania, umarza
równowartość

się również:
1) Książki i

inne zbiory biblioteczne;
Środki dydaktyczne służące
procesowi dydaktyczno wychowawczemu realizowanemu w
szkołach i placówkach oświatowych;
3) Meble i dywany;
Pozostałe środki trwałe, o wartości
2)

nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną
umarza się w pełnej
wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu
orzviecia do użvwania.
granicę środka trwałego,

C) Wycenia sie ie wedłua cen zakuou.
4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej
zwrotów w danym roku budżetowym
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych
powstałych w bieżącym roku jak i w latach
ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody
z tego samego rodzaju.
Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym
roku budżetowym zwiększają wykonanie
planowanych dochodów w tym roku
budżetowym.

Inne informacje

5

Dział

1.1

1.2

1.3

I

\

\._/
1.4
1.5

1.6

li

Obowiązują

zasady w sprawie ujednolicenia
stawki dokonywania odpisów umorzeniowych
lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i orawnych Gminy Polanów.
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmuia w szczególności:
Szczegółowy zakres zmian wartości
Tabela nr 1, 2
grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych, zawierający stan
tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia
Aktualną wartość rynkową środków
Tabela nr 3
trwałych, w tym dóbr kultury - o ile
NIE DOTYCZY
jednostka dysponuje takimi
informaciami
Kwotę dokonanych w trakcie roku
Tabela nr 4, 5
obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla
NIE DOTYCZY
długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów
finansowych
Wartość gruntów użytkowanych
Tabela nr 6
wieczyście
NIE DOTYCZY
Wartość nieamortyzowanych lub
Tabela nr 7
nieumarzanych przez jednostkę
NIE DOTYCZY
środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasinau
Liczbę oraz wartość posiadanych
Tabela nr 8
papierów wartościowych, w tym akcji i
NIE DOTYCZY
udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych

1.7

Dane o odpisach aktualizujących
ze
wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego, z
wartość należności,

Tabela nr 9
NIE DOTYCZY

uwzględnieniem należności

finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek
zagrożonych)

1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich
utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

Tabela nr 10
NIE DOTYCZY

końcowvm

1.9

Podział zobowiązań długoterminowych
według pozycji bilansu o
pozostałym od dnia bilansowego,

Tabela nr 11
NIE DOTYCZY

przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty: powyżej 1
roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i
1.10

1.11

powyżej 5 lat
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
Łączna kwota zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy tych

Tabela nr 12
NIE DOTYCZY

Tabela nr 13
NIE DOTYCZY

zabezpieczeń

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16
2
2.1
2.2.

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 formv tych zabezpieczeń
Wykaz istotnych pozycji czynnych i
biernych rozliczeń
międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę miedzy
wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów a
zobowiazaniem zapłaty za nie
Łączna kwota otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze
Inne informacje

Wysokość odpisów aktualizujących
wartość zapasów

Koszt wytworzenia środków trwałych w

Tabela nr 14
NIE DOTYCZY

Tabela nr 15
NIE DOTYCZY

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela nr 16

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16

2.3

2.4

2.5
3

budowie (inwestycji), w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w roku
obrotowym
Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które
wystaoiły incydentalnie
Informację 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
Inne informacje
Inne informacje niż wymienione
powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

NIE DOTYCZY

Tabela 16
NIE DOTYCZY
NIE DOTCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki lub zdarzenie
nie wystąpiło należy wpisywać "nie dotyczy".
Wszystkie załączniki do zarządzenia muszą być wypełnione, podpisane i złożone z
przypadku nie wystąpienia zapisów należy zamieścić zapis „nie dotyczy".

p.o. Głównego

Księgowego

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
~świa!)' w Pi>Ji!nowie L _
tf~ Q.. JW -'a.<J tir.,Q..

mgr 1Jicja Morawska

(j

p.o.

2019 -01- 31

Zaspo/u

informacją

D~~.~RA

w

Ekonom1~~rego Oświaty

Dariusz alinowski

c

·']

TABELA NR 1 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY W POLANOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wartość

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika

(brutto)
-stan na

aktywów
według układu

Zwiększenie wartości początkowej

początkowa

w

bilansie
1
1. Wartości
niematerialne i
prawne
2. Razem środki

Zmniejszenie wartości

Ogółem

Wartość

początkowej

zmniejszenie

początkowa

wartości

-stan na
koniec roku
obrotowego
(2 +6-10)

wartości

aktualizacja

przychody

przemieszczenia

początkowej

zbycie

likwidacja

inne

(3+4+5)

początek

roku
obrotowego
2

Ogółem
zwiększenie

3

4

5

6

początkowej

(7 + 8 + 9)

7

8

9

10

11

4.602.164,14

4.602.164,14

2.817.307,36

2.817.307,36

1.518.472,56

1.518.472,56

trwałe

2.1.Grunty
2.1.1. Grunty
stanowiące
własność

jednostki
samorządu

terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie

wieczyste innym
podmiotom
2.2.Budynki i
lokale
2.3. Obiekty
inżynierii lądowej

i wodnej
2.4. Kotły i
maszyny
energetyczne
2.5. Maszyny,
urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny,

c

~

'--)

TABELA NR 1 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY W POLANOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

urządzenia i
aparaty
specialistvczne
2.7. Urządzenia
techniczne
2.8. Srodki
transportu
2.9. Narzędzia,

53.356,21

53.356,21

60.394,00

60.394,00

152.634,01

152.634,01

4.602.164,14

4.602.164,14

przyrządy,
ruchomości

i

wyposażenie,

gdzie indziej
niesklasyfikowane

Razem
wyszczególnione
składniki

aktywów
(1+2 ):

Sporządził:

p.o. Głównego
Zespołu

p.o. DYR

Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego
Qś"Yiajy w PAlanowie ,_ .

ft,(,./ yQ.. ft~-<Jt.Q._..

~

Zespołu Ekonomiczno-~;
·e

ALICJA MORAWSKA

wf'! I

T

i

//

2019 -01- 3 1

OtMaty

Dariusz Kalinowski

..........1:1:!!.'!!Y~(/~ -~~~~~~~~Główny Księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

c

,,-_,
,_____,.!

TABELA NR 2 ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na
Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według
układu

w bilansie

I.Wartości

aktualizacja

2

3

1
niematerialne i

prawne
2. Razem środki trwałe
2.1.Grunty
2.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki

Zwiększenia

-stan
na początek
roku
obrotowego

w

ciągu

Ogółem

roku

zwiększenie

obrotowego
amortyzacja
za
rok
obrotoWY
4

inne

5

dzień

31 grudnia 2018 roku.

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenia
(3+4+5)

6

Wartość

netto składników
aktywów
(zgodne z bilansem)
Stan na
Stan na
początek
koniec roku
roku
obrotowego
obrotowee:o
9
10

Umorzenie
-stan na
koniec roku
obrotowego
(2+6-7)

7

8

1.874.824,44

142.715,89

142.715,89

2.017.540,33

2.727.339,70

2.584.623,81

992.910,46
636.413,40

70.403,97
68.078,62

70.403,97
68.078,62

1.063.314.43
704.492,02

1.824.396,90
882.059,16

1.753.992,93
813.980,54

51.852,91
41.013,66
152.634,01

1.503,30
2.730,00
0,00

1.503,30
2.730,00
0,00

53.356,21
43.743,66
152.634,01

1503,30
19.380,34
0,00

0,00
16.650,34
0,00

1.874.824,44

142.715,89

142.715,89

2.017.540,33

2.727.339,70

2.584.623,81

samorząduterytorialnego,

przekazane w użytkowanie
wieczysteinnym podmiotom
2.2.Budynki i lokale
2.3.0biekty inżynierii
lądowej i wodnej
2.4.Kotły i maszyny
energetyczne
2.5.Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6.Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne
2.7. lJrządzeniatechniczne
2.8. Srodki transportu
2.9. Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem wyszczególnione
składniki aktywów (1+2 ):
Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Ośwj.aJY w PQłanowie
_

1

fł,b'ii"2,.. ~o v0i; 4C-Q.,..

Zespołu

Ekonomiczn

w

2019 -01- 3 1

mgr ~icja Morawska
················ ························
Główny Księgowy

~

~

p.o. DY

p.o. Głównego Księgowego

Data sporządzenia

_/.

Dariusz Kalinowski
Kierownik jednostki

Oświaty

c

,.,..--..,
i
~,

TABELA NR 3 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na

Grupa środków trwałych (wg KŚT)
I

Wartość

rynkowa (brutto}-stan na koniec roku
obrotowego
2

dzień

31 grudnia 2018 roku.

Uwagi
3

Razem

Sporzi:i~-:~c:j\l{ęjJM>WęgQA
Zespołu

1~~ó-wiaty

Ekonomir.zno-Administracyjnego

#i;ialw :t}~~~~

............'!':lJ;Jt!~l'!. ~<?!".<!~~~'!. ...
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

...---1

.~

\__ -

'-----''

TABELA NR 4 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie

Stan na początekroku
obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu
rokuobrotowei?:o
zwiększenia
zmnie_iszenia
4
3

Stan na koniec roku obrotowego
(2 +3-4)
5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. DYREKl

Zespołu Ekonomiczno-l\ilillini;t"'cyjncgo OśWiaty

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu

W~iańJ

Ekonomiczno-Administracyjnego

,~9ty~P·OJtO;a_v4 ~

Z019 -01- 3 1

.......... .mgr.4}fcja-Momwska· · · · ·· · ··
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

c

r--._
...___,,)

TABELA NR 5 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

I

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowe20
zwiększenia
zmniejszenia
4
3

Stan na koniec rokuobrotowego
(2 +3-4)
5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Księgowego

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
..Qśv,:iaty w Pv~nowie
.L

#A Y. ~

mg'l}łlicja

Dariusz Kalinowski

tf<Ot'a,wr.ic.Q....

Morawska

2019 -01- 3 1
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

~

,.,.-..,)

~-

"-----/

TABELA NR 6 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.

I

Treść

(nr działki,
nazwa
2

Wyszczególnienie

Stan na
początek

3
Powierzchnia (m"')

roku obrotowego
4

Zmiany stanu w trakcieroku obrotowwo
zwiększenia
zmniejszenia
5

6

Stan nakoniec roku
obrotowego(4 + 5 - 6)
7

Wartość (zł)

Powierzchnia (m"')
Wartość (zł)

Powierzchnia (m"')
Wartość (zł)

Powierzchnia (m")
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m"')
Wartość (zł)

Powierzchnia (m")
Wartość (zł)

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
P.śYiiiaJy w P-0.lanowie
I _

tf,(,,y~ HO~ct#4Ul
mgr,/l.licja Morawska

Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

DariuśŹ Kahn owski
Kierownik jednostki

('

.~.
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TABELA NR 7 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Grupa według KŚT

Lp.

1

2

Stan na początek roku
obrotowego

zwiększenia

3

4

I._

fłMY. Q.. tROr .:W-<'~

· · ·· ··mg'IJ!licja ·Murawska
Główny księgowy

5

zespołu Ekonomiczno, , , ·nsgo Oświ•t:
wP a
(

Ekonomiczno-Adminislf<lcyjnego
Ośwjaty w P9~ancwie

Stan na koniec roku
obrotowego
(3+4-5)
6

p.o. DYR~KT
· <-

s119.~J9~~W§KA
Zespołu

Zmiany w trakcie roku obrotowee:o
zmniejszenia

2019 -01- 3 1

Darius~wski

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

_,/

.

.~

(

..__,,j
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TABELA NR 8 ZESPÓL EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie

Lp.

Ilość

Stan na
roku
obrotoweeo

Zwiększenia

początek

1
2
3

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotoweeo

Akcje
Udziały
Dłużne

Sporządził:

papiery wartościowe

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego
Zespołu

Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświ~ty w Pol7~owie
I._

ff,,tt ~ .rto,,-c;w~ ~
· · ·· · · · · · · · · mg-r-ffcje.· MoFawska ..... .
Główny księgowy

Z019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

(--..,

,.--....,

~-

J

I

TABELA NR 9 ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa należności

Lp.

początek

2

1

Sporządził:

Stan na
roku obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w cia!!u roku obrotowe20
wykorzystanie
rozwiązania

zwiększenia

4

5

6

Stan nakoniec roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Ośwla~ w P-0jflnowie
/ __

fi-~.'t.Q.. .HO,-a.N-o 'CR-

mgr(,/J.Jicja Morawska
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzeni a

Da~alinowski

Kierownik jednostki

,-,

('
\

__)
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TABELA NR 10 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Wyszczególnienie

Lp.

Stan na
roku
obrotowe20

początek

2

1
1.

2.

3.

3

Zwiększenie

w

ciągu

Wykorzystanie w

Rozwiązanie

w

ciągu

Rozwiązanie w ciągu

roku

ciągu

roku

roku(3+4-5-6)

4

roku
5

6

7

Rezerwy długoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe koszty
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Ogółem rezerwy

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o.DY~RA
cyjnego Oświaty

Zespołu Ekonomiczne>WP

p.o. Głównego Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Pql~nowie

'- _

'9-~S("2.. ~~

mg(.Jłlicja

Morawska

Główny księgowy

ZG19 -Oi- 3 1
Data sporządzenia

ni

Darius-zKalinowski

Kierownik jednostki

'')

("'""'
\

"

"-._/
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TABELA NR 11 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE
Zobowiązania długoterminowe według

Lp.

Zobowiązania

okresów wymagalności

wobec
powyżej

powyżej

powyżej

1 roku do 3 lat

3 lat do S lat

S lat

BO
1
2
3

BZ

BO

BZ

BO

Razem

BZ

BO

BZ

Jednostek powiązanych:
Pozostałych jednostek:
Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Księgowego

Zespołu Ekon('lmir.zno-Acminisiracyjnego

;;;1~~ p°l";;V:.~!A-

2019 -01- 3 1

. · · · · · · · ·· · · my(/iicja ·Mvrowska· · · · · · · · ··
Główny księgowy

Data sporządzenia

Dar:kiśz Kalinowski

Kierownik jednostki

c

:_)

TABELA NR 12 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE
Zobowiązania

Lp.
1.

z tytułu leasingu

Wvszcze2ólnienie
z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy
podatkowej , kwalifikowanejjako leasing finansowy wg ustawy o

Kwota zobowiazania

Zobowiązania

rachunkowości

Sporządziła:

ALICJA MORAWSKA

p.o. DYR

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu

Zespołu Ekonomic:zoo.~jri~9)'inego Oświaty

Ekonomiczno-Administracyjnego

Jij,~o/,;_ P-0.'.k~~ Afu_

........... !!19.r: fli.c1ą.. M<?.r:'!.1."(~.~~ ....... .
Główny księgowy

wP(lla

ZOi9 -01- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

c

i\

,_../...

TABELA NR 13 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązania
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego
2
3

na

1
Weksel
Hipoteka
Zastaw
Inne
Razem

Sporządziła:

początek

Kwota zabezpieczenia
na początek
na koniec
roku
roku
obrotowee:o
obrotowee:o
5
4

Na aktywach trwałych
na początek
na koniec roku
obrotowego
roku
obrotowee:o
6
7

Na aktvwach obrotowych
na koniec roku
na początek
roku
obrotowego
obrotowee:o
8
9

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego
Zespołu

majątku

Księgowego

Ekonomiczno-Administracyjnego

Qświp~ w P-0łanowie
l
ff~'t.g,, ,/{Q~CtAJa oo_
............'!!f!!.'!l!!~J.~. ~<!!.<:.~~~<!. .. ..

Główny księgowy

2019 -Oi- 3 1
Data sporządzenia

Dariusz Kalinowski
Kierownik jednostki

c

."\
.__/

TABELA NR 14 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie

1
1. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek powiązanych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
-inne
2. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek pozostałych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie
emerytur i podobnych świadczeń
Razem
Sporządziła:

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 +3-4)
5

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Zespołu

Stan na początek roku
obrotowego

Księgowego

EkonomiczncrAdministracyjnego
~wipły w Pol;i'!_Owie
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mgr Ąlicja Morawska
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TABELA NR 15 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Istotne pozycje rozliczeń

międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

Stan na
początek

koniec
roku obrotowee:o

roku obrotowee:o
Ogółem

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:
w księgach rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
- ujemna wartość firmy
- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe
- wartość nieodpłatnie otrzvmanych środków trwałych

1

(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące

2

Sporządził:

ALICJA MORA WSKA

p.o. Głównego

Księgowego

p.o. DY

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
,PświrtY,, w Poj;incwie
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Główny księgowy
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Data sporządzenia
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TABELA NR 16 ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

Informacje dodatkowe

mające wpływ

na

ocenę

sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszcze2ólnienie
1
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość

2

30.438,05

Uwagi
3

Ekwiwalent za urlop, odprawa
emerytalna, ryczałt jazdy lokalne,
ekwiwalent za używanie własnej odzieży i
pranie

3. Inne informacje
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
różnice kursowe,które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowym
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

Głównego Księgowego

p.o.

P'k!l;U'S~:i.n~ jriego OS-.."l'il::"~.

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
Qświ;:ity w Poli'!~wie
I
fT~yQ.. ~ro...IOCl:4_

mgrid/icja Morawska
Główny księgowy

Z019 -Oi- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

Treść
Dział

1.
1.1.

I

Uwagi

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
Nazwę

jednostki

SZKOŁA

PODSTAWOWA IM. JANA

PAWŁA

li W

ŻYDOWIE

Siedzibe jednostki
Adres jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
jednostki
Wskazanie okresu objętego
2
sorawozdaniem
Wskazanie, że sprawozdanie
3
finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki
sporzadzające samodzielne
sprawozdania finansowe
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1.2
1.3
1.4

ŻYDOW091

76-01 O ŻYDOWO

j .. w.
001175084

01.01.2018 - 31.12.2018
Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy (Organ) jednostka samorządu terytorialnego

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych
Rachunkowość w jednostce prowadzona jest
zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w
jednostce zasady zwane polityką
1.

rachunkowości.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za
pomocą komputera. Księgi rachunkowe
jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych,

obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę
główną, księgi pomocnicze, zestawienia:
obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont
ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów
i pasywów.
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący
- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, ujmowane są
chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie
miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób
ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna ( konta syntetyczne) prowadzona
jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójny zapis,
- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową.
Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią
zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla
wybranych kont księgi głównej . Zapisy na

kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z
zapisu powtórzonego. Ich forma
dostosowvwana jest za każdym razem do

zasadą

przedmiotu ewidencji konta głównego.
Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont
pomocniczych z zapisami i saldami na kontach
księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie
informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach
aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis
jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z
dziennikiem ani innym urządzeniem
ewidencyjnym.
Na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych sporządza się odrębnie bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany
w funduszu iednostki.
2. Metody i terminy inwentaryzowania
składników majątkowych

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji
oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania
różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o
rachunkowości jednostka ma określone w
Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
zarzadzeniem kierownika iednostki.
3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki
Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego jednostka dokonuje
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
rachunkowości ( Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
późn.zm.),

(j

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911).
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na
dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Jeśli jednostka posiada

na dzień bilansowy
aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej,
to zobowiązana jest je wycenić po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek
lub oostawionvch w stan likwidacii stosuie sie

zasady wyceny ustalone w ustawie o
rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące
likwidacji stanowią inaczej.
środki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje
ich wartość, odnosząc różnice na fundusz
jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne
ustala się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1
Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od
obowiązku dokonywania czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach
Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich
rozliczenie".
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony
jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat. Ponadto
dla potrzeb ujmowania w księgach środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia:
a) Za środki trwałe uważa się składniki
majątku, których wartość początkową,
określa ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych. Bez względu na
wartość na koncie środków trwałych
ewidencjonuje się grunty, budowle i
budynki. Wartość środka trwałego może
być zwiększona lub zmniejszona w
wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny.

(j

Zwiększenie wartości początkowej
środków trwałych może nastąpić o
równowartość kosztów inwestycji
związanych z jej ulepszeniem.

b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w
miesiącu przyjęcia do używania, umarza
się również:
1) Książki i

2)

inne zbiory biblioteczne;

środki dydaktyczne służące

procesowi dydaktyczno wychowawczemu realizowanemu w
szkołach i placówkach oświatowych;
3) Meble i dywany;
Pozostałe środki trwałe, o wartości
nieprzekraczającej wielkośc.i stanowiącej dolną
granicę środka trwałego, umarza się w pełnej
wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu
przyjęcia

do używania.
c) Wvcenia sie ie wedłua cen zakuou.
4. Zasada uimowania w ewidencii ksieaowej

zwrotów w danym roku budżetowym
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych
powstałych w bieżącym roku jak i w latach
ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody
z tego samego rodzaju.
Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym
roku budżetowym zwiększają wykonanie
planowanych dochodów w tym roku
budżetowym.

5

Dział

1.1

1.2

1.3

()

1.4
1.5

1.6

Inne informacje

li

Obowiązują

zasady w sprawie ujednolicenia
stawki dokonywania odpisów umorzeniowych
lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnvch i prawnych Gminy Polanów.
Dodatkowe informacje i obiaśnienia obejmują w szczeaólności:
Tabela nr 1, 2
Szczegółowy zakres zmian wartości
grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych, zawierający stan
tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia
Tabela nr 3
Aktualną wartość rynkową środków
trwałych, w tym dóbr kultury - o ile
NIE DOTYCZY
jednostka dysponuje takimi
informacjami
Tabela nr 4, 5
Kwotę dokonanych w trakcie roku
obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla NIE DOTYCZY
długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów
finansowvch
Wartość gruntów użytkowanych
Tabela nr6
NIE DOTYCZY
wieczvście
Wartość nieamortyzowanych lub
Tabela nr 7
nieumarzanych przez jednostkę
NIE DOTYCZY
środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasingu
Liczbę oraz wartość posiadanych
Tabela nr8
papierów wartościowych, w tym akcji i
NIE DOTYCZY
udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowvch

1.7

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
samorządu

finansowych jednostek

Tabela nr 9
NIE DOTYCZY

terytorialnego (stan pożyczek
zaorożonych)

1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich
utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

Tabela nr 10
NIE DOTYCZY

końcowym

1.9

Podział zobowiązań długoterminowych
według

1.10

1.11

pozycji bilansu o
pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty: powyżej 1
roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i
powyżej 5 lat
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
leasinou zwrotneoo
Łączna kwota zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy tych

Tabela nr 11
NIE DOTYCZY

Tabela nr 12
NIE DOTYCZY

Tabela nr 13
NIE DOTYCZY

zabezoieczeń

1.12

1.13

(, j':

1.14

1.15

1.16
2
2.1

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
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
Łączna kwota otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze
Inne informacje

Wysokość

odpisów aktualizujących
zapasów
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie (inwestycji), w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które

wartość

2.2.

Tabela nr 14
NIE DOTYCZY

Tabela nr 15
NIE DOTYCZY

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela nr 16

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY

powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w

2.3

2.4

2.5
3

()

roku
obrotowym
Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które
wvstaoiły incydentalnie
Informację 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
Inne informacje
Inne informacje niż wymienione
powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Tabela 16
NIE DOTYCZY

NIE DOTCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki lub zdarzenie
nie wystąpiło należy wpisywać "nie dotyczy".
Wszystkie załączniki do zarządzenia muszą być wypełnione, podpisane i złożone z informacją w
przypadku nie wystąpienia zapisów należy zamieścić zapis „nie dotyczy".

p.o. Głównego Księgowego
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TABELA NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWLA II W ŻYDOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wartość

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika

(brutto)
-stan na

aktywów
według układu

Zwiększenie wartości początkowej

początkowa

w

bilansie
1
1. Wartości
niematerialne i
prawne
2. Razem środki

Zmniejszenie wartości

Ogółem

Wartość

początkowej

zmniejszenie

początkowa

wartości

-stan na
koniec roku
obrotowego
(2 + 6-10)

wartości

aktualizacja

przychody

przemieszczenia

początkowej

zbycie

likwidacja

inne

(3+4+5)

początek

roku
obrotowee:o
2

Ogółem
zwiększenie

3

4

5

6

początkowej

(7 + 8 + 9)

7

8

9

10

11

1.720.692,11

1.720.692,11

1.562.661,45

1.562.661,45

37.711,01

37.711,01

120.319,65

120.319,65

trwałe

2.1.Grunty
2.1.1. Grunty
stanowiące
własność

jednostki
samorządu
terytońalnego,

przekazane w
użytkowanie

wieczyste innym
podmiotom
2.2.Budynki i
lokale
2.3. Obiekty
inżynieńi lądowej

i wodnej
2.4. Kotły i
maszyny
energetyczne
2.5. Maszyny,
urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny,

,,-....,
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TABELA NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

urządzenia

i
aparaty
specjalistyczne
2.7. Urządzenia
techniczne
2.8. Srodki
transportu
2.9. Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości

i

wyposażenie,

gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem
wyszczególnione

1.720.692,11

1.720.692,11

składniki

aktywów
(1+2 ):

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekenomiczno-ACminisiracyjilego

~iY(i~w ~";'~~~
..........'!!fT'..

'l!t~:j~.1.1.'?!.f!.~!lkf!..

Główny Księgowy

201!1 -01- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki
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"-. .. /
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TABELA NR 2 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według
układu

w bilansie

I.Wartości

-stan
na początek
roku
obrotowego

Zwiększenia

2

3

1
niematerialne i

prawne
2. Razem środki trwałe
2.1.Gruntv
2.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki

w

ciągu

Ogółem

roku

obrotowego
aktualizacja

zwiększenie

amortyzacja
za
rok
obrotowy
4

inne

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenia
(3+4+5)

5

6

Umorzenie
-stan na
koniec roku
obrotowego
(2+6-7)

7

8

Wartość

netto
aktywów
(ze;odne z bilansem)
Stan na
Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowee;o obrotowee;o
9
10
składników

927.393,56

40.763,54

40.763,54

968.157,10

793.298,55

752.535,01

777.956,27
29.117,64

39.066,54
1.697,00

39.066,54
1.697,00

817.022,81
30.814,64

784.705,18
8.593,37

745.638,64
6.896,37

120.319,65

0,00

0,00

120.319,65

0,00

0,00

927.393,56

40.763,54

40.763,54

968.157,10

793.298,55

752.535,01

samorząduterytorialnego,

przekazane w użytkowanie
wieczysteinnym podmiotom
2.2.Budynki i lokale
2.3.0biekty inżynierii
lądowej i wodnej
2.4.Kotły i maszyny
energetyczne
2.5.Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne
2.7. Urzadzenia techniczne
2.8. Srodki transportu
2.9. Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem wyszczególnione
składniki aktvwów (1+2 ):
Sporządził:

ALICJA MORAWSKA
p.o. Głównego Księgowego

;T9R SZKOŁY 1

Zespołu Ekonomicwo-Adminislr:ilcyji1ego
2ś111Cia)Y w PjJJ~nowie
I

v'tOv~~ r;e,....
m9r'(!icja Morawska

HA.10.,

2019 -01- 3 1

~
g

'-.at!~
ar., 1w Filipowicz

••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••

Główny Księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki
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TABELA NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na

Grupa środków trwałych (wg KŚT)
1

Wartość

dzień

31 grudnia 2018 roku.

rynkowa (brutto)- stan na koniec roku
obrotowe1m

Uwagi

2

3

Razem

"'::J!1;VP::;'i
c;·,,p
i..;.·~,.;:.' " ,~
;-7;)-

SpOf?.tJ~~~l(,SKA

i:.

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjiłego

c//j}3J;, Pj;~ ~Li.

....... fflfJr-'"',(/i;ja· Merawsłw · · · · · · ·
Główny księgowy

'

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

/~„

r;:,r;o,;,r>.·•, ··,·

.....,.Ł..i:r:>a.."JL ,._

~

}ngr J(atarz~ da FillJJOHJirz.

Kierownik jednostki
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TABELA NR 4 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie

Stan na początekroku
obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu
roku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
3
4

Stan na koniec roku obrotowego
(2 +3-4)

5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomir.zno-Administracyjnego

g~ja~ ~~~l:,a...
........... mg.r.~cja Momwska- · · · · · ··
Główny księgowy

2019 -01- 3 1

VK!'JR

D.Y
Y~
1

SZKOŁY ;

~,c/µ,C~.P-Z..-:~7/7

mgr Katar. w Filipowkz
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

,,,-.....,
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TABELA NR 5 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie

1

Stan na początek
roku obrotowego
2

Zmiany stanu odpisów w

ciągu

roku

obrotowe~o

zwiekszenia
3

Stan na koniec rokuobrotowego
(2 +3-4)

zmniejszenia
4

5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego

~~SZKOŁY

Zespolu Ekonomiczno-Adminisłfilcyj;1ego
Oświa~ w :knowie

. . . . . 4.t.ft.;p.~~~~~-~-·····················
Główny księgowy

I

~~-2i.
2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

.~

./'"""-1

~J

TABELA NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.

1

Treść

(nr działki,
nazwa
2

Wyszczególnienie

Stan na
początek

3
Powierzchnia (m2 )

roku obrotowego
4

Zmiany stanu w trakcieroku obrotowe~o
zwiększenia
zmniejszenia
5

6

Stan nakoniec roku
obrotowego(4 + 5-6)

7

Wartość (zł)

Powierzchnia (m2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m~)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m~)
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m")
Wartość (zł)

Powierzchnia (m")
Wartość (zł)

Sporządził:

ALICJA MORA WSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczn&--Administracyji1ego

~~i~%: pt0~~ ~
....... . mgr.~<Jfal·Morawska······
Główny księgowy

2019 -01- 31
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

c

~

TABELA NR 7 SZKOLA PODSTAWOWA IM. JANA PAWLA Il W ŻYDOWIE
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Grupa według KST

Lp.

2

I

Stan na początek roku
obrotowego

zwiększenia

3

4

Sporządził: ĄLICJA MQRAWSKA
p.o. Głownego Księgowego
Zespołu

Ekontimiczno-Administracyjnego

r:/t'iątw PJfo':'~~ k

2019 -01- 3 1

···· ·····mjjiJHi:jii.Moriiwska
Główny księgowy

Data sporządzenia

Zmiany w trakcie roku obrotowe20
zmniejszenia

Stan na koniec roku
obrotowego
(3+4-5)
6

5

.n:--:v:J;~OJJ1"_
,sz~~~::-6 '
~
J(~arzy; ":~
jJ'

~

'

~

.

~<Jf<!

11

.i!~Jf..~ .. ::. ... . . ... ....

.

•••••••••••••••••••

Kierownik jednostki

c

·:)

TABELA NR 8 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Stan na
roku
obrotowe20

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowe20

początek

1
2
3

Akcje
Udziały
Dłużne

Sporządził:

papiery wartościowe

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego

;~a~w 7/o~ "k..
....... mo.r'J,.~c;j1,1. .Mv.mw~ka.......... .
Główny księgowy

„
a~
~

-!9lf SZKOŁY

Zespolu EkonomiClno-Administracyjnego

!Yt

2019 -01- 31
Data sporządzenia

~·
Filipowkz

Kierownik jednostki

('

')

\____,,

'-._/

TABELA NR 9 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa należności

Lp.

początek

2

1

Sporządził:

Stan na
roku obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w cia!!u roku obrotowee:o
wykorzystanie
rozwiązania

zwiększenia

4

5

Stan nakoniec roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7

6

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego
Zespołu

Księgowego

!>~~T,.QR

Ekcnomiczno-Adminislr.icyjnego

Jt~ia~w PJ;Q<;~A k

..............':1.!J.~~~i'!-. -~~~~~sJ~.!!................. .
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

SZKOL \5

~_/r~~'.-M'AVJV.h

mgr Klltll yna Filipowh:z
Kierownik jednostki

c

·'1
I

'-._/

TABELA NR 10 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
roku
obrotowe20

początek

2

1
1.

2.

3.

3

Zwiększenie

w

ciągu

Wykorzystanie w

Rozwiązanie

w

ciągu

Rozwiązanie w ciągu

roku

ciągu

roku

roku(3+4-5-6)

4

roku
5

6

7

Rezerwy długoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe koszty
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Ogółem rezerwy

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Adminis!r.lcyjnego
.A)światy w Ppl;mowie
t

ffifA,'<f:o.. ,ff,Oi!O.A/'1 t. ,Q...
mgr~licja Morawska
...........................................
Główny księgowy

~:l9R SZKOŁY,.

2019 -01- 3 1

mgr Kat~ 'J'ila Filipowh:z

·················································--······
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

(~

~

"-./

~_/

TABELA NR 11 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE
Zobowiązania długoterminowe według

Lp.

Zobowiązania

wobec
powyżej

powyżej

powyżej

1 roku do 3 lat

3 lat do S Iat

S lat

BO
1
2
3

okresów wymagalności

BZ

BO

BZ

BO

Razem

BZ

BO

BZ

Jednostek powiązanych:
Pozostałych jednostek:
Razem

Sporządził:

p.o.

ALICJA MORAWSKA

Głównego Księgowego

Zespołu Ekcncmiczno-Administracyjnego
Oświaty w Po~nowie

fł-1-t.'r_Q... ~a.JA~

DYR)fol,'?~

2019 -01- 3 1

mgr 41icja Morawska
Główny księgowy

Data sporządzenia

:z

KOL Y

~.,,e/gV~~J

mgr Katarzy~Filipowkz
Kierownik jednostki

(~'

,,--._

\____/

'-/
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TABELA NR 12 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE
Zobowiązania

z tytułu leasingu

Wyszczególnienie
z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy
podatkowej , kwalifikowanejjako leasing finansowy wg ustawy o

Lo.

Kwota zobowiązania

Zobowiązania

1.

rachunkowości

Sporządziła:

p.o.
Zespołu

ALICJA MORAWSKA

Ekonomiczno-Administracyjnego

/4-Zi;J~w PJ1;o;~ ~~

...........

DYI)~?!} SZKOLY

Głównego Księgowego

'!!a:.~~j~-~<?:.<!.~~!<:C!. ....... .

Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

~~~~ad/
mgr Katan!Cll Filipowic'Z
Kierownik jednostki

~

!-,

,,-.,_\

\."-........ . /

'--_;

TABELA NR 13 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązania
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe20
2
3

na

I
Weksel
Hipoteka
Zastaw
Inne
Razem

Sporządziła:

majątku

początek

Kwota zabezpieczenia
na początek
na koniec
roku
roku
obrotowe20
obrotowe20
4
5

Na aktywach trwałych
na początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe20
6
7

Na aktywach obrotowych
na początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowe20
8
9

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego

Księgowego

ZespohJ Ekcnomiczno-Admini:.tracyjnego
Qśwjaty w Po~.f!9wie

łłtlc

'°

L_

"2.. ~„~ tQ.....
........... .mgr: ~<:ja.Mw.'1.wskg. .. ··
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

D~~~QR SZKOŁY.•
~(1#1.~~7'.
mgr Katarif1w Filipowkz

Kierownik jednostki

)

i,,.-..,'

\.___,

~__/

TABELA NR 14 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie

1
1. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek powiązanych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
2. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek pozostałych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie
emerytur i podobnych świadczeń
Razem

Sporządziła:

Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 +3-4)
5

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu

Ekoncmiczno-Administr„cyjnego
Oświ,aiy w Polj~owie

L_

fJ-.U.if4- ~011'Q.;1"'3~

....... lJJ.9r./1...Jl,r:ią.M.o.r.o.wska. ......... .
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

,........_

{
'--_/

'

\

/-
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TABELA NR 15 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE

Istotne pozycje rozliczeń

międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

Stan na
początek

koniec
roku obrotowee:o

roku obrotowe1w
Ogółem

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:
w księgach rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
- ujemna wartość firmy
- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe
- wartość nieodpłatnie otrzvmanvch środków trwałych

1

(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące

2

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczne>-Admirii:.~•cyjn~o
~śwja!Y w Pql_•nowie
/
rł;lt~Q... /(,Of~ ;,)t.Q...

mgr

icja Murawska

DiY~~""

2019 -01- 3 1

············· ............................ .
Główny księgowy

.u~l~f" ~ ~4'
0

z·,,,-~,_

,.

,

n1gr f{atarz_Y' a Filipnwic:.

············································.····
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

c

r"\

,)

TABELA NR 16 SZKOLAPODSTAWOWAIM.JANAPAWLAIIW ŻYDOWIE

Informacje dodatkowe

mające wpływ

na

ocenę

sytuacji majątkowej jednostki.

Wvszcze2ólnienie
I
I. Łączna kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń
niewvkazanvch w bilansie
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość

Uwa2i
3

2

15.329,46

Ekwiwalent za urlop, odprawa
emerytalna, ryczałt jazdy lokalne,
ekwiwalent za używanie własnej odzieży i
pranie, nagroda jubileuszowa

3. Inne informacje
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
różnice kursowe,które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowym
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.a. Głównego Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjn190
Oświaty w Polanowie

__
1

Ił.l~i vQ., ,ko~""-"'

DY~~~ SZKOŁY

2019 -01- 3 1

mgr Qicja Morawska
Główny księgowy

Data sporządzenia

~-ćl_&~

mgr Katarz]

t1

Filipo1vicz

Kierownik jednostki

r-.

/

Dział

1.
1.1.
1.2
1.3
1.4

()

I

Treść
Uwagi
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

Nazwę jednostki
Siedzibe jednostki
Adres jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
jednostki
2
Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem
Wskazanie, że sprawozdanie
3
finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki
sporzadzające samodzielne
sprawozdania finansowe
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

SZKOŁA

PODSTAWOWA W BUKOWIE
BUKOWO 19 76-01 O POLANÓW
j .. w.
001175109

01.01.2018 - 31.12.2018
Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy (Organ) jednostka samorządu terytorialnego

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych
Rachunkowość w jednostce prowadzona jest
zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w
jednostce zasady zwane polityką
1.

rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za
pomocą komputera. Księgi rachunkowe
jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych,

obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę
pomocnicze, zestawienia:
obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont
ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów
i pasywów.
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący
główną, księgi

- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym, ujmowane są
chronologicznie,
- zapisy są kolejno numerowane w okresie
miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi
dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób
ciągły,

- jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona
jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójny zapis,
- systematyczne i chronologiczne rejestrowanie
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową.
Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią
zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla
wybranych kont księgi głównej . Zapisy na
kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z
zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma

dostosowywana jest za każdym razem do
przedmiotu ewidencji konta głównego.

Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont
pomocniczych z zapisami i saldami na kontach
księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie
informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach
aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis
jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z
dziennikiem ani innym urządzeniem
ewidencyjnym.
Na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych sporządza się odrębnie bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany
w funduszu jednostki.

2. Metody i terminy inwentaryzowania
składników majątkowych

(')

Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji
oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania
różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o
rachunkowości jednostka ma określone w
Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
zarzadzeniem kierownika iednostki.

3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki
Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego jednostka dokonuje
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
późn.zm.),

(_)

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 ).
Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na
dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy
aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej,

to zobowiązana jest je wycenić po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek
lub postawionych w stan likwidacji stosuje się
zasady wvcenv ustalone w ustawie o

rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące

likwidacji stanowią inaczej.
środki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być
wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje
ich wartość, odnosząc różnice na fundusz
jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne
ustala się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1
Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od
obowiązku dokonywania czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach
Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich
rozliczenie".
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony
jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat. Ponadto
dla potrzeb ujmowania w księgach środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka przyjęła następujące
ustalenia:
a) Za środki trwałe uważa się składniki
majątku, których wartość początkową,
określa ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych. Bez względu na
wartość na koncie środków trwałych
ewidencjonuje się grunty, budowle i
budynki. Wartość środka trwałego może
być zwiększona lub zmniejszona w
wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny.
Zwiększenie wartości początkowej

()

środków trwałych może nastąpić

o

równowartość kosztów inwestycji
związanych z jej ulepszeniem.

b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w
miesiącu przyjęcia do używania, umarza
się również:
1) Książki i

inne zbiory biblioteczne;
środki dydaktyczne służące
procesowi dydaktyczno wychowawczemu realizowanemu w
szkołach i placówkach oświatowych;
3) Meble i dywany;
Pozostałe środki trwałe, o wartości
2)

nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną
granicę środka trwałego, umarza się w pełnej
wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu
przyjęcia do używania.
c) Wycenia sie ie według cen zakupu.

4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej
zwrotów w danym roku budżetowvm

Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych
powstałych w bieżącym roku jak i w latach
ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody
z tego samego rodzaju.
Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym
roku budżetowym zwiększają wykonanie
planowanych dochodów w tym roku
budżetowym.

Dział

1.1

1.2

1.3

1.4

(_)

1.5

1.6

Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia
stawki dokonywania odpisów umorzeniowych
lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych Gminy Polanów.
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
Szczegółowy zakres zmian wartości
Tabela nr 1, 2
grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych, zawierający stan
tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia
Aktualną wartość rynkową środków
Tabela nr 3
trwałych, w tym dóbr kultury - o ile
NIE DOTYCZY
jednostka dysponuje takimi
informacjami
Kwotę dokonanych w trakcie roku
Tabela nr 4, 5
obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla
NIE DOTYCZY
długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów
finansowych
Wartość gruntów użytkowanych
Tabela nr6
wieczyście
NIE DOTYCZY
Wartość nieamortyzowanych lub
Tabela nr?
nieumarzanych przez jednostkę
NIE DOTYCZY
środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasinou
Liczbę oraz wartość posiadanych
Tabela nr 8
papierów wartościowych, w tym akcji i
NIE DOTYCZY
udziałów oraz dłużnych papierów

Inne informacje

5

li

wartościowych

1.7

Dane o odpisach aktualizujących
ze
wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego, z
wartość należności,

uwzględnieniem należności

finansowych jednostek samorządu
tervtorialneoo (stan pożyczek

Tabela nr9
NIE DOTYCZY

zaarożonych)

1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich
utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

Tabela nr 10
NIE DOTYCZY

końcowym

1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

według pozycji
pozostałym od

1.10

()
1.11

bilansu o
dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty: powyżej 1
roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i
powyżej 5 lat
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
Łączna kwota zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy tych

Tabela nr 11
NIE DOTYCZY

Tabela nr 12
NIE DOTYCZY

Tabela nr 13
NIE DOTYCZY

zabezoieczeń

1.12

1.13

()
1.14

1.15

1.16
2
2.1

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
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
Łączna kwota otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze
Inne informacje

Wysokość

odpisów aktualizujących
zapasów
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie (inwestycji), w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które
oowiekszyły koszt wytworzenia

wartość

2.2.

Tabela nr 14
NIE DOTYCZY

Tabela nr 15
NIE DOTYCZY

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela nr 16

Tabela nr 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY
Tabela 16
NIE DOTYCZY

2.3

2.4

2.5
3

środków trwałych w budowie w roku
obrotowym
Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które
wystaoiły incydentalnie
Informację 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
Inne informacje
Inne informacje niż wymienione
powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Tabela 16
NIE DOTYCZY

NIE DOTCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki lub zdarzenie
nie wystąpiło należy wpisywać "nie dotyczy".
Wszystkie załączniki do zarządzenia muszą być wypełnione, podpisane i złożone z informacją w
przypadku nie wystąpienia zapisów należy zamieścić zapis „nie dotyczy".

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu
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TABELA NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wartość

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika

(brutto)
-stan na

aktywów
według układu

Zwiększenie wartości początkowej

początkowa

w

bilansie
1
1. Wartości
niematerialne i
prawne
2. Razem środki

Zmniejszenie wartości

Ogółem

Wartość

początkowej

zmniejszenie

początkowa

wartości

-stan na
koniec roku
obrotowego
(2 + 6-10)

wartości

aktualizacja

przychody

przemieszczenia

początkowej

zbycie

likwidacja

inne

3

4

5

6

początkowej

(7 + 8 + 9)

(3+4+5)

początek

roku
obrotowe20
2

Ogółem

zwiększenie

7

8

9

10

11

1.506.407,97

1.506.407,97

1.435.749,57

1.435.749,57

60.813,00

60.813,00

5.697,40

5.697,40

trwałe

2.1.Grunty
2.1.1. Grunty
stanowiące
własność

jednostki
samorządu
terytońalnego,

przekazane w
użytkowanie

wieczyste innym
podmiotom
2.2.Budynki i
lokale
2.3. Obiekty
inżynieńi lądowej

i wodn~j
2.4. Kotły i
maszyny
energetyczne
2.5. Maszyny,
urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny,

____,
"""\
J

(
'---

TABELANRl SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

urządzenia i
aparaty
specjalistyczne
2.7. Urządzenia
techniczne
2.8. Srodki
transportu
2.9. Narzędzia,

4.148,00

4.148,00

1.506.407,97

1.506.407,97

przyrządy,
ruchomości

i

wyposażenie,

gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem
wyszczególnione
składniki

aktywów
(1+2 ):

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

D~SZKOŁY
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TABELA NR 2

SZKOŁA

'-'

PODSTAWOWA W BUKOWIE

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według
układu

w bilansie

I.Wartości

-stan
na początek
roku
obrotowego

Zwiększenia

2

3

1
niematerialne i

prawne
2. Razem środki trwałe
2.1.Grunty
2.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki

w

ciągu

roku

Ogółem

obrotowego
aktualizacja

zwiększenie

amortyzacja
za
rok
obrotowy
4

inne

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenia
(3+4+5)

5

6

7

Umorzenie
-stan na
koniec roku
obrotowego
(2+6-7)

8

Wartość

netto
aktywów
(zgodne z bilansem)
Stan na
Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowee:o obrotowee:o
9
10
składników

826.743,35

38.630,33

38.630,33

865.373,68

679.664,62

641.034,29

764.395,66
52.502,29

35.893,74
2.736,59

35.893,74
2.736,59

800.289,40
55.238,88

671.353,91
8.310,71

635.460,17
5.574,12

5.697,40

0,00

0,00

5.697,40

0,00

0,00

4.148,00

0,00

0,00

4.148,00

0,00

0,00

826.743,35

38.630,33

38.630,33

865.373,68

679.664,62

641.034,29

samorząduterytorialnego,

przekazane w użytkowanie
wieczysteinnym podmiotom
2.2.Budynki i lokale
2.3.0biekty inżynierii
lądowei i wodnej
2.4.Kotły i maszyny
energetyczne
2.5.Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania
2.6. Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne
2.7. Urządzenia techniczne
2.8. Srodki transportu
2.9. Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem wyszczególnione
składniki aktvwów (1+2 ):
Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

Głównego Księgowego
Zespołu EkonomiczncrAdministracyjnego
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TABELA NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na

Grupa środków trwałych (wg KŚT)
1

Wartość

rynkowa (brutto)-stan na koniec roku
obrotowe20
2

dzień

31 grudnia 2018 roku.

Uwagi
3

Razem

Sporządził: ALICJA MORAWSKA
p.o. Głównego Księgowego
Zespołu
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TABELA NR 4 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie

Stan na początekroku
obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu
roku obrotowego
zmniejszenia
zwiększenia
4
3

Stan na koniec roku obrotowego
(2 +3-4)
5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

~RSZKOŁY

p.o. Głównego Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

'9Aaty~P~~~„~

.......... mg.~.'1/feju Morawska·········
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

~/~eh
Kierownik jednostki

,--.

(

~

'

'-__/,

TABELA NR 5 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE

Odpisy aktualizujące wartość

długoterminowych

aktywów finansowych

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

1

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia
zmnie_iszenia
4
3

Stan na koniec rokuobrotowego
(2 + 3-4)
5

Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

D~RSZKOŁY

p.o. Głównego Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
,9śV1iił)' w Poljł~9wie
l

~d:.c::r-ra,

mgr RegifiaPoÓch

ff,{., yQ... ,/-fl)l'~<:J '(.Q_

mgrlJlicja Morawska

2019 -01- 3 1
Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

c

1:)

TABELA NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść

Lp.

1

(nr działki,
nazwa
2

Wyszczególnienie

Stan na
początek

3
Powierzchnia (m")

roku obrotowego
4

Zmiany stanu w trakcieroku obrotowet?o
zmniejszenia

zwiększenia

5

6

Stan nakoniec roku
obrotowego(4 + 5 - 6)
7

Wartość (zł)

Powierzchnia (m")
Wartość (zł)

Powierzchnia (m")
Wartość (zł)

Powierzchnia (m")
Wartość (zł)

Powierzchnia (m")
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2 )
Wartość (zł)

Powierzchnia (m2 )
Wartość (zł)

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

D_~s:~ŁY

p.o. Głównego Księgowego

~~h

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Ośwjafy w Pqlanowie

l

fł..U'(.Q.. i){,0..,~4 t.Q...

........ mg.r. łJ'fr:ja Mer-<Iwska·····
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

~

')

(

"--,

TABELA NR 7

SZKOŁA

,J

PODSTAWOWA W BUKOWIE

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Grupa według KŚT

Lp.

2

1

Stan na początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

5

Zmiany w trakcie roku

obrotowe~o

Stan na koniec roku
obrotowego
(3+4-5)
6

SP.Qrząd7il:

ALICJA MORAWSKA
-p.o. Giownego Księgowego

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

r;ł'-'afy~p<>J(~b

·····mgr-A'd:Ja Mara."ws"ka
Główny księgowy

'h

2019 -01- 3 1

···················································
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

.!'""\
. )

~

__

\__

TABELA NR 8 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Ilość

Wyszczególnienie

Lp.

Stan na
roku
obrotowee:o

początek

1
2
3

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowee:o

Akcje
Udziały

Dłużne

Sporządził:

papiery wartościowe

ALICJA MORAWSKA

Q~SZK,S?ŁY

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty

„

w Po~nowie

Główny księgowy

~Je~

_

/
f}1fA. ,Q. il-(0 at.n (..Q...
mgr""A~cja Morawska
•• „ •••••••••••••• (}!-.~ ......... „ ••••••••••••••••

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

r
I

TABELA NR 9

SZKOŁA

·11
~·

'----·

PODSTAWOWA W BUKOWIE

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa należności

Lp.

początek

3

2

1

Sporządził:

Stan na
roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w cia!?:U roku obrotowe20
wykorzystanie
rozwiązania

zwiększenia

5

4

6

Stan nakoniec roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7

ALICJA MORAWSKA

D~S~?fY

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
.Qśw(a!Y w P.o)ąnowie

fl-t<A Y.Q...

Hf) ~Q;o.ld ~

m9rilf.licja Morawska
Główny księgowy

I.

ZG19 -01- 3 1
Data sporządzeni a

~;Je~
Kierownik jednostki

,,.----.

/)

\___

'----'/

TABELA NR 10 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Wyszczególnienie

Lp.

Stan na
roku
obrotowe20

początek

2

1
1.

2.

3.

3

Zwiększenie

w ciągu

Wykorzystanie w

Rozwiązanie

roku

ciągu

roku

4

roku
5

6

w

ciągu

Rozwiązanie

w ciągu
roku(3+4-5-6)

Rezerwy długoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe koszty
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:
- na świadczenia emerytalne i
podobne
- na pozostałe kosztv
Ogółem rezerwy

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego

D~ZKOŁY

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
C).świacy- w Pqlanowie L _

f.f.4yQ..

if(O„~'CQ...

mgr Ql.icja Morawska
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

~:Io~~

Kierownik jednostki

7

I

,-.,_

~

,

\_____ ..

TABELA NR 11

SZKOŁA

PODSTAWOWA W BUKOWIE

Zobowiązania długoterminowe według

Lp.

Zobowiązania

okresów wymagalności

wobec
powyżej

powyżej

powyżej

1 roku do 3 lat

3 lat do S lat

S lat

BO
1

2
3

I

'..__..../

BZ

BO

BZ

BO

Razem

BZ

BO

BZ

Jednostek powiązanych:
Pozostałych jednostek:
Razem

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
QśY9ąty w P-0janowie _ _
1
fftlty_.Q., Ho~~CR....
mgr'4.licj_f!:. MP:rnw~.kq ...........
······················.
Główny księgowy

D~SZKOŁY
2019 -G1- 3 1

~~~

····················································
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

r

~

...___)

\._.·

TABELA NR 12 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE
Zobowiązania

Lo.
1.

z tytułu leasingu

Wyszcze2ólnienie
z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy
podatkowej , kwalifikowanejjako leasing finansowy wg ustawy o

Kwota zobowiazania

Zobowiązania

rachunkowości

Sporządziła:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomir.zne>-Administracyjnego

fJt/1J:,P~;i~o4_

............ ::i.w:.#!.~/C!. !1~ r:ri.~s.lf.ą...... .
Główny księgowy

D~SZKOŁY

ZCT19 -01- 3 1
Data sporządzenia

7;~~
Kierownik jednostki

·)

(~
'--~·

TABELA NR 13 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na

Wyszczególnienie

I
Weksel
Hipoteka
Zastaw
Inne
Razem

Sporządziła:

majątku

Kwota zobowiązania
na początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego
2
3

Kwota zabezpieczenia
na koniec
na początek
roku
roku
obrotowego
obrotowego
5
4

Na aktywach trwałych
na początek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego
6
7

Na aktywach obrotowvch
na koniec roku
początek
roku
obrotowego
obrotowego
8
9

na

ALICJA MORAWSKA

D~~y

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

n2"'i~ w~~~~

.......... .1!!a':J..!f~jg..f1.ąr.ąw.ska..... .

ZC19 -01- 3 1

Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

(,.,-...._

,

'-----··

---,
I

'-./

TABELA NR 14 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie

1
1. Zobowiązania warunkowe wobec
jednostek powiązanych
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
2. Zobowiązania warunkowe wobec
iednostek pozostałvch
- udzielone gwarancje i poręczenia
- kaucje i wadia
- indos weksli
- inne
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie
emerytur i podobnych świadczeń
Razem
Sporządziła:

Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 +3-4)
5

ALICJA MORAWSKA

D~s~~y

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

,?1,wi~ :2(~~ b_

...........
mo.r"JJ.żcJą.M.or.awsk.a....... ·· ··
Główny księgowy

2019 -Dl- 3 1
Data sporządzenia

°t;r~ź~~
Kierownik jednostki

r

'~

"-~'

TABELA NR 15

SZKOŁA

Istotne pozycje rozliczeń

'--,!

PODSTAWOWA W BUKOWIE
międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

Stan na
początek

roku obrotowe20

koniec
roku obrotowe20

Ogółem

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:
w księgach rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisy ubezoieczenia osób i składników majątku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:
- ujemna wartość firmy
- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe
- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

1

(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące

2

Sporządził:

ALICJA MORA WSKA

°U~y

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

?ł~~~~~d~

.......... m,gr.Jlr:}u. Mem.wska·····
Główny księgowy

2019 -01- 3 1
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

r"---·

..r--\
'
'--.....,-'

TABELA NR 16 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE

Informacje dodatkowe mające wpływ na

ocenę

sytuacji majątkowej jednostki.

Wartość

Wyszcze2ólnienie
1
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Uwa2i
3

2

24.142,07

Ekwiwalent za urlop, odprawa
emerytalna, ryczałt jazdy lokalne,
ekwiwalent za używanie własnej odzieży i
pranie, nagroda jubileuszowa

3. Inne informacje
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
różnice kursowe,które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowym
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Sporządził:

ALICJA MORAWSKA

p.o. Głównego Księgowego

Zespołu Ekonomiczne-Administracyjnego
Ośwja~w F-01"1ncwie
L_
./h(,, YQ... ,,l;lO.r~aaL

mgr JJ.licja Morawska

Główny księgowy

2019 -Oi- 3 1
Data sporządzenia

Marta
Helena
Kleinszmid

Elektronicznie
podpisany przez
Marta Helena
Kleinszmid
Data: 2019.05.20
13:29:21 +02'00'

D~SZK°:'Y
~~~
Kierownik jednostki

Grzegorz
Paweł
Lipski

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Paweł
Lipski
Data: 2019.05.20
13:28:33 +02'00'

