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Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w 

sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o 

finansach publicznych i 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 

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia. 

a) Składniki majątku o wartości początkowej do 3499,99 zł zalicza się do środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji 

bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje 

jednorazowch odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do 

używania, 

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

również: 

1) Książki i inne zbiry biblioteczne; 

2) Środki dydaktyczne ; 
3) Odzież, meble; 

c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 

3500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowych tych aktywów i dokonuje 

od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). 

Odpisów 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. 

Środki trwałe umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu 

odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. 

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

przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 

Otrzymane na podstawie darowizny środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, 

pozostałe środki trwałe lub książki wyceniane są wg wartości wynikającej z umowy 

darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. 

Wydatki dotyczące kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń 

majątkowych ujmuje się w całości w kosztach miesiąca w którym zostały dokonane. 

Wydatki te nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń na koncie   
 



  

  

„Rozliczenia międzyokresowe kosztów” ze względu na nieistotny wpływ na sytuację 

finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej 

jednostki. 

  

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 
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  .j wartości ialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01 - 31.12.2018) 
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Razem wartości 
L niematerialne i 0,00, 

prawne (1.1 + 1.2) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00. 0,00) 0,00 0,00 

  

Licencje i prawa 

autorskie dotyczące 
oprogramowania 

komputerowego 

0,00! 

  

Pozostałe wartości 
1.2. niematerialne i ż Ę 0,00 

prawne 

  

0,00) 0,00 

  Razem rzeczowe 
U. aktywa trwałe (2 + 6 105 913,19 

3+4) 

5 650,01 0,00. 380 913,18 386 563,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6 492 476,38 
  Razem środki 

trwale (2.1 + 2.2 + 6 [3,19 2.3 + 2.4) IRL 
5 650,01 0,00 380 913,18 386 563,19 0,00 0,00 6 492 476,38 

  

2.1. Grunty, w tym: 

  

Grunty stanowiące 
własność jednostki 
samorządu 
tertorialnego 

Ol 
[przekazane w 200 
  

wieczyste innym 
podmiotom 

0,00 0,00 0,00 „ 

  

Budynki, lokale i 

2:2. obiekty inżynierii $ 803 562,04 
lądowej 

358.663,18. 358 663,18 0,00 6 162 225,22 

  

(23. Środki transportu 0,00 

  

|2.4. Inne środki trwałe 302 351,15 $ 650,01 22-250,00 27 900,01 0,00 330 251,16 

  Środki trwałe w 
3. budowie 

inwestycje) 
0,00 

  Zaliczki na środki 
4. trwale w budowie 

(inwestycje)                 0,00]                   

"GŁÓWNY PSÓW 
(główny księgowy) 

Sporządził: Waplak Angelika 

imgr Ange ika Waplak 

  

wotę 1 690 414,97 (konto 071). Na koniec roku 2018 środki trwałe netto wynoszą 4 802 061,41. 

  

Żespołnś „pyrektor 
Olu SzkokrsćRrzedszkol wódki olnego 

mgr Janugk Graczyk



  

Zespół Szkolna Przedszkolny 

8 
wska 13, pda gądkowo ul. Włocha wwa 126 18 „m 

NIP 581 ABZrfIĄ: 18. ĘGGN MALISSY wypłaconych srodków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01.01.- 

31.12.2018 rok) 

nazwa Świadczenia 

  

kwota świadczenia 
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| 56910,10 
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4. 

0,00 56 910,10 

Należy uwzględnić koszty na koncie 405 

2000-06.:40 
(rok, miesiąc, dzień) 
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