Sprawozdanie finansowe
1.1 Szkoła Podstawowa nr 38
1.2. Częstochowa gm. Częstochowa
1.3.ul. Sikorskiego 56 , 42-202 Częstochowa
1.4 Podstawowy przedmiot działalności: działalność edukacyjna
Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności :
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych
w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
2. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018-31.12.2018 r.
3. Przyjęte zasady polityki rachunkowości :
Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień
bilansowy. Jednostka stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w
ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o
finansach publicznych.
Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej
o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
Inwestycje – wyceniane są w cenie nabycia wszystkich zużytych do ich wytworzenia
rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę
wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do
wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych – aktywów
trwałych .
Wartości niematerialne i prawne:
- ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej,
- otrzymane w drodze darowizny – w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych : odpisy amortyzacyjne środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych są dokonywane stopniowo według stawek
amortyzacyjnych. Amortyzację nalicza się od miesiąca następnego po przyjęciu środka
trwałego do używania; w przypadku gdy amortyzuje się środek trwały jednorazowo, wtedy

odpisy amortyzacyjne są dokonywane w miesiącu zakupu.
Metody wyceny zapasów i środków pieniężnych: środki pieniężne i rachunki bankowe oraz
pozostałe aktywa i pasywa- w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej,
tak też są wyceniane na dzień bilansowy
4.

Ustalenie wyniku finansowego:

1. Wynik finansowy ustalany jest w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat na
koncie 860 „Wynik finansowy”.
2. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole ,,4” kont, tj.
według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków
oraz kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od
których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku wg stawek
amortyzacyjnych.
3. Ewidencja ,,przychodów i kosztów ich uzyskania”prowadzona jest w zespole ,,7” kont z
uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów.
a. ze sprzedaży produktów i kosztów ich wytworzenia,
b. z przychodów z tytułu dochodów budżetowych,
c. z przychodów i kosztów finansowych,
d. z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
4. Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont zespołu ,,4” oraz kont
zespołu ,,7”
5.W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte w paragrafach wydatków
podporządkowane są do właściwych pozycji kont kosztów rodzajowych.
5. Inne informacje : brak

