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1,'l. Nazwajednostki

sZKoŁA PoDSTAWoWA NR 40 im, Karola Goduli

'1.2 siedzibajednostki

41-7o3 Ruda Śląska ul, Joannyl3, ul, Bytomska 1

1.3.

1.4.

2,

\ ni€

Adres jednostki

41-7o3 Ruda Śląska ul, Joanny13, ul Bytomska 1

Podstawowy przedmiot działalności iednostki

działalnośc dydaktyczno - Wychowawczo - opiekuńcza

Wskazanie oklesu obiętego sprawozdaniem

RoK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. omówienie pżyjętych zasad fachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkoWości,

Dla potrzeb ujmowania W księgach środ
2. następujące ustalenia:

składniki majątku o Wartości początkowej poniżej 3ooo Zł jednostka Zalicza bezpośrednio W koSzty

a)ilościoWej

prawnych jednostka pżyjęła

środkóW tMałych

- zaleźnie od rodzajU

składniki majątku o Wańości

b)

5. lnne informacje

h\nlematerlalnych, prawnych i

"'przylęCE do uzywanla

składnikimajątkuoWańościpowyżej1o'oo0zł'jednostkaZaliczadośrodkóWtMałychlubwańościniematerialnychiprawnychi
Worowadza do eWidencll bllansowe] aktwóW odplSy amortyzacy]ne,o.poa.yn" się od niesląca nastęoującego po miesiącu oddania

"ll',i.i"i* i"-"*""," i"o ,iu*"liur"ilónych *'prźeoisacń o pódatku dochodowym od osob prawnych

Wszystkle nakłady na ulepszenle środkóW tMałych przekracząące Wańośc 1 o,ooo zł podwyźSzają WańoŚĆ początkową tych Środków

O l ińjv"nl 
" " "piŹekracza]ące 

1 O. Ooo zł odnoszone są w koszty bieżące okresu jako koszty rem ontu,

Jednostka dokonuje odpisów amońyzacylnych lub umorzeniowych od środkówtrwałych i wańości niematerialnych i

prawnych W następujący sposób:

. środki tNałe o wańości do 1 o.00o zł amortyzuje się jednorazowo w mieslącu przyjęcia do używania,
a)

środki tMałe o wańości powyżej 1o,ooo zł amońyzuje się metodą liniową od miesiąca następującego po miesiacu oddania składnika

ula" ")ń""i" 
ÓÓpi"O* umoŹ.ńio*ych dokonujesię na dzień 31 grudnia danego roku,

Jednostkadokonujewycenyaktywówfinansowych: Naleźnościwyceniasięnakonieckażdegokwańałuoraznadzień
bllanSoWy W Wańoscl nominalne],

Jednostka dokonuje Wyceny materiałóW na dzień biIansowy Według cen nabycia,

4.

5.

b-

a)

7, Kapitały (fundusze) Własne Wycenia się nie rzadziej niź na dzień bilansowy W Wańości nominalnej,

^JednostkadokonuJeWycenyzobowiazań,zobowiązaniaWyceniasięnakonieckażdegokwańałuoraznadzieńbilansowyWkwocieÓ, wymaganej zapłaty,

nie dotyczy

L



1.1.

1.7

ll. Dodatkoweinformacjeiobjaśnienia.

szczegÓłowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wańości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych akłwów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z §^ułu: aktualizacji Wańości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznegÓ 

-oraz 
stin końcowy, a dli majątku

amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i §/tułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

1.2. Aktualna wańoŚĆ rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi infomacjami.
brak informacji

1'3' Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefi nansowych oraz długoterminowych aktywów fi nanŚowych.

nie dotyczy

1.4. Wańość gruntów użytkowanych wieczyście
nie dotyczy

1,5,WańoŚĆnieamońrżowanychlubnieuma}zanychprzezjednostkęśrodkóWtrwałych,uż:ywanychnapodstawieumóW
najmu, dzierżawy i innych umów, W tym z tytułu umów leaśingu.

nie dotyczy

{.6. Liczba oraz Wańość posiadanych papieróW Wańościowych, w tym akcji i udziałóW oraz dłużnych papieróW wartościowych.
nie dotyczy

Dane_ o odpisach aktualizujących wańość należności, ze wskazaniem stanu na pocątek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
roałliązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności hnansowych jednoŚtek samorządu terytoria|n-ego (stan
zagrożonych pożyczek)

nie dotyczy

1.8. Daneostanierezenvwedługceluichutwołzenianapoczątekrokuobrotowego,ańriększeniach,wykorzystaniu,rozwiązaniuistanie
końcowym

nie dotyczy

{'9' Podział zobolviąań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty:

a) powyżej 'l roku do 3 lat,
bl powyżej 3 lat do 5 lat
c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

, . _ Kwota zobowiązań w sytu_acji, gdy jednostka kwalifikuje,umowy leasingu żgodnie z prźepisami podatkowymi (leasing operacyjny}, a według
{.10. PrzePisóW o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub łviotny z podziałem na'kwoię zoboiviązań z titułu leasin-gu'finanlbńógo lun leisingu

Ałrrotnego.

nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

nie dotyczy

1.12.
Łączna kwota zobowiązań warunkowych, W tym również udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w
bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz chaiakteru i tórmy tyin zabezpieczeń,

1 58 725,00
- aktualizacja ,

- pnychody 158 725,00 61 922,22
- przemie szcze n ie (między g rupami)

Zmn iejszen ie wartości począlkowej : .1 870,00 19 001.31
- zbycie
- likwidacja 19 00,1,31
lnne 1 870,00

56 432,20 7 684 094,04 333 862,40

- aktualizacja
- amoftyzacja za rok obrotowy ,l74 785,37 61 922,22
inne

Wańość netto składników aktywóW:
.stan na początek.oF - 58 3orźo 4-8-6, s36€?
. stan na koniec roku

' 
56 4n2( 4 851 776,5a

nie dotyczy

]

in]żyni€rii'łądowei i

t,i,, l]]wodnej]lir]]
||] |]l. ]

zwiększenia w ciągu roku obrotoweqo: 174 7a5 3i 61 922.21

,T,nl[_.,l,,..WI-*,'ffi ._[[Trl

umorzenie - stan na koniec roku obrotoweqo
l§ffi__:]-].r.i..

2 a32 317 5Ą
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1.13.
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych tozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych lozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnicę między wańością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązanień zapłaty za nie.

nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych pĘezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych W bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. lnne informacje

19,00 zł
21 845,00 zł
21 864,00 zł

32 2oQ,35 zł
31 542,00 ż

329 148,93 zł
190 971 ,90 zł

583 863,18 zł

2-

2.1.

2.2.

2.3.

2.5.

Wysokość odpisów aktualizujących Wańość zapasów.

nie dotyczy

kosź wytworzenia środków tMałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków tMałych w budowie w roku obrotowym.

nie dotyczy

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wańości lub które wysĘpiły incydentalnie.

nie dotyczy

lnformacja o kwocie należności z Mułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właŚciwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z rłykonania pljnu dochodów
budżetowych,

nie dotyczy

lnne infomacje

275 o11,00
42 365,06

261,00
18 383,97
8 066,41
,l 764,00

983.75
12 905,93

11,84
11,84
,l3,91

13,91

1 odprawy emerńalne
PED - 23109,96,

58 474.96oBsL -1 5.47 5,0a
ADNł - 19 890 00

2. Nagrody jubileuszowe
PED -

73 563,37oBSL,
|ADl\4 -

45 918.23,
-17 670,14,

9,975,00

3, lnne: ekwiwalent za niewykorzystany urlop 17 876,51
IEkwiwalenty za urlop:

lPED, - 14,063,87,
oBsŁ. - 2,273,80,
ADM,- 1,538,84

L
Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2018 r. wedlug poszczególnych Mułów:
należności z tytulu dostaw i usług - najem i zwroty za energię elektryczną
należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS

zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po
ruku budżetowym według poszczególnych §fiułów:
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
zobowiązanie z tytułu Wynagrodzeń i DWR

Odpis na ZFŚS wynosi:
lNNE PRZYCHODY OPERACYJNE
pzychody z tńułu opłat za duplikaty dokumentóW
plzychody z tytułu najmu

pżychody z zbiórki surowców Mórnych

pzychody z tytułu organizacji półkolonii zimowych
PRZYCHODY F|NANSOWE
naliczone odsetki przez bank
lNNE ZWĘKSZENlA FUNDUSZU JEDNOSTK|
podatek VAT
lNNE zMNlEJszENlA FUNDUszU JEDNosTKl
nie Wystąpiły

lVjszcłggólnipnie,..1l:,,,,n.:l': :l :,: l.l,,:,.,:,i],i,::],i...]: ]' Kwota]]'] 1 infórńrćie

Ogółem 149 914,84



3.- lnne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3'1 lnformacje o pueciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

' stan i struKuE żatrudni€nia w roku obrotosym

3.2 lnformacje o znacząGych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, W tym o rodzaju popełnionego blędu oraz kwocie korekty

3.3

nie dotyczy

lnfomacje o znaczących zdażeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

3.4 pEedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu
sponądzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową finansową i Wynik
finan§owy jednostki, ich pPyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian W kapitale (funduszu)
Własnym

nie dotyży

3.5 lnformacje ticzbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem
za rok obrotowy

nie dotyczy
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łrLgr Wglatek

1 Pracownicy umysłowi 59,27etal / 68 osób

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 26,65 etat / 33 osoby
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju

4. uczniowie
osoby pżebywające na urlopach bezpłainych i

wychowawczych

6. Ogołem 85,92 etetu / 101
osób

\.*
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