
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KWOTA

1.

1.1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

1.2 CZARNA BIAŁOSTOCKA

1.3 UL. TRAUGUTTA 28    16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA

1.4 DZIAŁANOŚĆ OŚWIATOWA

2. OD 01-01-2018 R. DO 31-12-2018 R.

3. NIE DOTYCZY

4.

Sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31.12. 2018 r sporzadzono zgodnie z  zapisami  ustawy o 

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  ( Dz. U. z 2017 poz. 2342 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad 

wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

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 poz. 760 ).

Rzeczowe aktywa trwałe

a )

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej 10.000 zł , przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok , kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do użytkowania na 

własne potrzeby jednostki. Umarzane są według stawek amortyzacyjnych . Środki trwałe o wartości poniżej 10.000 

zł  umarza się w 100 % pod datą przyjęcia do użytkowania. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych 

podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Weryfikacji dokonuje się poprzez spis z natury.

b)

Pozostałe środki trwałe powyżej 500 zł ewidencjonuje się na koncie 013, natomiast Pozostałe środki trwałe o

wartości poniżej 500 zł ewidencjonuje się poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania i sa to:

książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służażace do nauczania i wychowania, odzież, meble, dywany.

Weryfikacji dokonuje sie poprzez spis z natury.

c)

Wartości niematerialne i prawne - ujete w sprawozdaniu sinansowym to licencje na programy komputerowe o

przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok.W zestawieniu aktywów wykazane sa jako wartośc netto ,

to jest wg cen nabycia. Werykacji dokonuje sie poprzez spis z natury.

d)
Materiały - Zapasy towarów w magazynie kuchennym ujęte w sprawozdaniu na koncie 310 wykazane wg cen

zakupu i weryfikowane są poprzez spis z natury.

5. NIE DOTYCZY



II.

1.

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

a ) Grunty

  wartość na początku i koniec roku roku 73.380,54 73.380,54

b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                                                                                                                                                      

wartość na poczatku roku 2.300.342,17- 82.254,95 ( umorzenie ) = 2.218.087,22 2.218.087,22

c) Urządzenia techniczne i maszyny

wartość na początku roku: 24.046,67 - 4.960,84 ( umorzenie ) =  19.085,83 19.085,83

d) inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

wartość na początek roku 2.634,67 - 988,00 ( umorzenie) = 1.646,67 1.646,67

Środki trwałe ogółem 2.312.200,26

Umorzenie środków trwałych za rok 2018 88.203,79

d) Umorzenie  wartości niematerialnych i prawnych 18.920,31

e) Umorzenie środków trwałych 1.267.433,07

f) Umorzenie pozostałych środków trwałych 640.940,41

1.1.

1.2. NIE DOTYCZY

1.3. NIE DOTYCZY

1.4. NIE DOTYCZY

1.5. NIE DOTYCZY

1.6. NIE DOTYCZY

1.7. NIE DOTYCZY

1.8. NIE DOTYCZY

1.9. NIE DOTYCZY

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat



c) powyżej 5 lat

1.10. NIE DOTYCZY

1.11. NIE DOTYCZY

1.12. NIE DOTYCZY

1.13. NIE DOTYCZY

1.14. NIE DOTYCZY

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

a ) ekwiwalenty  i zapomogi zdrowotne ( § 3020 ) 3.985,03

b) wynagrodzenie z wyłączeniem nagród jubileuszowych  ( § 4010 ) 2.523.698,98

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne  ( § 4040 ) 190.786,38

d) wynagrodzenie z tytułu umów zleceń ( § 4170 ) 28.429,00

e) badania okresowe i kontrolne ( § 4280 ) 839,00

f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( § 4440 ) 160.046,00

g ) szkolenia pracownicze  ( §  4700 ) 12.511,43

Razem świadczenia pracownicze 2.920.115,82

1.16. NIE DOTYCZY

2. NIE DOTYCZY

2.1. NIE DOTYCZY

2.2. NIE DOTYCZY

2.3. NIE DOTYCZY

2.4. NIE DOTYCZY

2.5. NIE DOTYCZY

3. NIE DOTYCZY


