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l.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w

1.

nazWęjednostki zespół szkól nr 33 specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle chorej1.1,

Bydgosżcż X1.2. siedZibę]edno5tki

1.3. adre5 ]ednostki M, skłodowskiej - curie 4, 85 -094

We Polskiej Klasyfikacji D2ialalności PK0 85.60.Z DżiałaIność Wspomagająca edUkację
a./+, pod5tawowy pEedmiot dz]ałaLności ]ednostki

W5kózanie okresU objętego 5prdwoZdaniem 01.01,2018 _31,12,2018

x3, Wskażanie, że 5prdWożdanie finansowe zaWiera dane łącżne

xomóWienie pu yjętych ża5ad (po]ityki) rachUnkowośc, W tym metod
wyceny aktywów i pasyWóW (takźe amortyzacji):

x

Środki trWaie i Wartości niemateria{ne i praWne Wycenia się W zależności od sposobu ich nabycia: Wedlug

ceny nabycia W przypadkU nabycia W drod2e kupna jest to rzeczywista cena żakupU, kosztóW Wytworzenia W

przypadku Wytworzenia We WłasnYm żakresie lub Wańości rynkowei W prżYpadku nabycia środka tNałego W

drodze darowizny lUb inny nieodpłatny sposób, Środki tMate, których cena nabycia lub koszt Wytworzenia
jest równy lub Wyźszy niż kwota określona W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ż wyjątkiem

pomocy dydaktycżnych, tj 10.000,00 złotych amońyzowane są metodą liniową, odpisóW amońyzacyjnych

Umorżeniowych od środka tfuałe8o dokonuje się drogą comiesięc2ne8o, planoWanego rozioźenia jego

Wartości poc2ątkowej na ustalony okres amortyzacji, Rozpoczęcie amońyżacji pżypada W miesiącu

następnym po oddaniu do użytkowania

84 24B 24a) Wycena środkóW tNalych

Pożostale środki trWałe Wycenia się W żaleźności od sposobu ich nabycaai Wedlu8 ceny nabycia: w przypadku

nabVcia W drodże k!pna jest to rzeczYwista cena zakupu, kosztów Wyfuożenia w przypadku Wytworzenia We

WlasnYm 2akresie ub Wańości rynkowe] W przypadku nabycia środka tMałego W drodze darowi2nY ]Ub inny

nieodpłatnY sposób, skladniki majątku o niskie] jednostkowej Wańości początkowej (niższej niż 10,000,00

złotych ) odpisuje się iednorażowo W koszty zuźycia materiałóW W momencie oddania do UżYtkowania.

Ponadto pozostałe środki tMałe o wańości poniżej 300 Zl nie podIegal'ą ewidencji wańościowej na koncie

o13, ich Wańość spisuje się w kosżty na koncie 401 pod datą żakupu i ewidencjonuje w księdze

inWentarzowej z oznaczeniem Księga inWentażowa ŚrodkÓW tMalych o niskiej wańoŚci,

564 049,3§b) wycena pożostałych środków tNałych

Zapasy obejmują materialy, które wycenia się W cenach ewidencyjnych, równych cenie ich żakupu. lednostka
nie prowadzi eWidencji obrotu materiałowe8o. Zakupione materiaty przekazywane są bezpośrednio do

żużycia W dzialalności,

0,0cc) wyceny zakUpU materialóW

617 7B0,31d) Umorżenia (stosoWdne staWki amońyZacyjne) Jednostka stosuje amortyzację llni9Wą dla posiadahych środkóW truałych W Wysokości 10%

e)
Wycena należności do bilansU ( odpisy aktualizujęcy.jne Waftość

należności)

Na]eżności Wycenia się W kwocie wYma8alnej zaplaty, 2 żachowaniem zasady ostrożności, czvli po

UW2g]ędnieniU odpisóW aktuaIizujących ich Wańość, Należności aktualłzuje 5ię dokonUjąc odpisóW

aktualiz!jących kWoty należne od dłużnikóW kwestionujących należność, posatwionych W stan 1ikWidacji lub

upadłości bądź zagrożonych upadlością albo żalegających ż zapłatą należności W cżęści lub calości przez okres

dlużsżV niź pól roku,

środki pieniężne (Wycena środkóW p]enięznyCh W Wa|!cie obce])
Środki pieniężne W kasie i na rachunkach bankowych Wycenia się wedłu8 Wańośći nominalnej, N ie prowadżi

się obrotu środkami pieniężnymi W walucie obcej,
f)

zgodnie z zasadą istotności jednostka nie rozlicza kosztóW w cżasies)
rozlicżenia międżyokresowe kosztóW ( czy są stosowane jeśli tak to do
jakiej kategorii kosżtóW)

a) reżefuy na zobowlązania ( Wjakich pżypadkdch)

Z UWagi na równomierny i niewielki udział W kosztach Wyna8rodzeń i kosztach o8ółem Jednostka ni€ tworzy reZerW na ŚWiadcżenia

pracownicze ż tytulu nagród l'ubileuszowych Wypłacanych na pod§tawie stosownych pr2episÓW, odpraW emerytalnych Wypiacanych

na podstaWie kodeksu praay, N ie tworzy też rezefu na podatek dochodowy od osób prawnych,

b) inne fundusze ( rodzaie fundu5ży)

W jednostce nie Wystepują rozliczenia międzyokresowe przychodów.c)
rożliczenia międZyokresowe pzychodów {akie są stosowane, jeśli tak
toWjaki.h pĘypadkach)

5, inne informacje

ll Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

Zalącznik nr r
Majątek tfualy Wg pozyc,ji bilansowych].1,

sżcżegółowy zakre5 żmian waftości grup rodzalowych środków
tfualych, Waftości n]ematerialnych l praWnych, żaWierający stan tych
aktywóW na początek rokU obrotowego, zWięksżenld i Zmniej9zenia ż

tytufu : aktualizacji WańoŚci, nsbycia, rożchodU, pnemieszczenia
wewnętźneqo oraz st6n końcowy, a dla majątku amoftyzowanego
podobne pęedstawienie stanóW i tytułóW żmian dotychczasowe]

amortyzacji lUb Umouenia

xa.2,
aktualnę Wartość rynkową środkóW tNałych, W tym dóbr kU|tury o il€

jedno\lld oy5ponUie la|.imi,nfolma<lami

kwotę dokonanych W trakcie rokU obrotowego odpisóW

óktualizujęcych Wartość aktywóW tMalych odrębnie dla

dłUqoterminowych aktywóW niefinansowych oraz dfu goterminowych

óktywóW finansoWych

nie Wy5tąpily1,3,

nie Wystąpilya.4. Wartość grUntóW UżytkoWanych Wiecżyście

nie wystiPi|/
Waftość nredmortyzowanych lUb nieUmau anych pzez jednostkę

środków truałych, uzywanych nd podstaWie UmóW najmU, dzieu awy i

,nny, h UmÓW, W 1}ln ,tyIufu umów leasingu
1,5,

nr 33

ul, M.



Lp Wyszczeqólnienie l resc kwota

1.6,
liczbę oraz wańość posiadanych papierów wańościowych, w tym akcji

udziałów oraz dłuźnych papieróW Wańoś.iowy.h
X

1,7,

dane o odpisach aktualizujęcych Wańość należności, że w5kazaniem

stanU na początek rokU obrotowego, zWiększeńiach, WykouystaniU,
lożWiązanlU i stanie na konłec roku obrotow€go, z Uwzględnieniem

należności f inansowych jednostek 5amoĘądu terytorialne9o (stan

pożycZek Zsgrożonych)

nie dokonano odpisów aktualizujęcych Wańość na]ezności

dane o stanie rezeN Według celu ich utwozenia na poczętek rokU

obrotowego, zWiększeniach, wykozystaniU, rozwięzaniu i stanie n]e Wystqpi]y

1.9,

podziałzobowięzań dł]goterminowy.h wedfu 9 pozycji bilansu o

pożostałym od dnja bilansowego, pżewidywanym umowę lub

Wynika,jącym z innego tytub prawnego, okresie 5Płaty:

nie dotyczy

a) powyże.j 1 roku do 3 lat nie WystępUją

b) powyżej3do5lat nie Wy5tępUją

c) powyże.j 5 lat nie WystępU.]ę

1.10.

kwotę zobowięzań w sytuacji gdyjednostka kwalifikuje umowy
leasingu zgodnie z pzepisami podatkowymi (leasing oPeracy,iny), a

według pzepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub

zWaotny z podziałem na kwotę żobowjążań z t}łUfu ]easingU

finansowe9o lub leasin9U żWrotnego

nie WystępUj9

1.11,
łączną kwotę Zobowiqzań zabezpieczonych na majętkUjednostki ze

wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

a.lż.

łęczną kwotę zobowiEzań warunkowych, w tym również udzielonych
pu ezjednostkę gwsrancji i poręczeń, także wekslowych,
niewykazanych w bilan5je, ze Wskazaniem żobowiązań
zabezpieczonych na majitku.jednostki oraz Charakteru i formy tych
zabezpieczeń

nie dotycży

1,13,

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń
międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresowych ko5ztóW 5tanoWięcych różnicę maędzy Wańościę
otrzymsnych f inansowych składników aktywów a zobowięzaniem
zaplaty za nie

zgodnie ż za5adą istotnościjednostka nie rozli.za kosztów w cza5ie

1,14,
łęcżnę kwotę otźymónych pżezjednostkę gwarancji i poręczeń

niewykazanych W bildn5je
x

1.15, kwotę Wypłaconych środkóW pien ężnych na śWiadczenia pracownicze nagrodyjubileuszowe, odprawy emerytslne, odpraWa pośmieńna, ekWiwalent Zd niewykożystany urlop 69 739,69

1,16, inne informacje

ż,1. wysokość odpisów aktudliżu]ących waft ość zapasów

ż.2.

kosżt Wytwonenia środków trualych w budowie, W tym odsetki oraz
różnice kursowe, które powiększyĘ kosztwytwoEenia środków
tfuslych W budowie W roku obrotowym

nie Występiły

kwotę i chórakter poszczególnych pożycji puychodóW lUb kosztóW o
nadzwycżajnej Wartości lUb które Występił inćydentalnie

nie Wystgpiry

).4.

informację o kwocie naleźności z tytufu podatków realizowanych pzez
organy podatkowe podległe mlnistrowi Właściwemu do spraw
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania
planu dochodów budżetowych

2.5. lnne nformacje

wviaśnienie do Rachunku zvsków i strat

Według przyjętych w zespole szkół za5ad po ityki .achunkowości w 2018 roku przychody ż tytuiu

terminowego odprowadzania podatku (Wyna8rodżenie płatnika) księgowane były na koncie 760,,Pozosta]e
przychody operacyjne",

obroty tego konta W Wysokości 5 857,52 żł dotycżą z3tem:

a) pozostałych przychodów operacyjnych stanoWiących dochodY budżetowe Wykazane W 5prawozdaniu RB-

27s W wysokości 775,00 zł (pozycja A,Vl Rachunku żyskóW i strat)

b) pozostalychpnychodóWoperacyjnychWpostacidarowiznpieniężnychorazpożostałychśrodkóW
tMalych W Wysokości 5082,52 żł (pożycja D,lll Rachunku zyskóW i strat)

3,

]nne informócje niż Wymienione powyżej,jeżeli mogl/by W istotny
sposób wplynęć na ocenę sytuacji majętkowej i finansowej oraz Wynik
f]nansowy jednostki
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