
Informacja dodatkowa  

do sprawozdania finansowego za rok 2018 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. 

1.1 Nazwa jednostki 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy 

 

1.2 Siedziba jednostki 

 

Legnica 

 

1.3 Adres jednostki 

 

Pl. Klasztorny 7 

59-220 Legnica 

 

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki 

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły; 

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych  

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

3. Wskazanie, czy sprawozdanie zawiera dane łączne 

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych i stanowi sprawozdanie jednostkowe. 

 

 



4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 

i pasywów (także amortyzacji) 

 

1) zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne  

z ustawą  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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, 

2) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym, 

3) zasady polityki rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem nr 3/2018 z dnia  

31.01.2018 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, 

w tym metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: 

 - aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie  

o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach 

publicznych, 

4) wartości niematerialne i prane wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł umarza się 

jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000,00 dokonuje się 

odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym  

od osób prawnych, 

5) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych  

o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość 

dokonanych ulepszeń, 

Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 umarza się jednorazowo 

w miesiącu oddania ich do użytkowania, a powyżej 10 000,00 dokonuje się odpisów 

umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, z wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-



wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek  

i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty  

w miesiącu przyjęcia do używania, 

6) środki trwałe w budowie wycenia się w wartości ogółu kosztów pozostających  

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy  

z tytułu trwałej utraty wartości, 

7) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 

8) szkoła nie posiada zapasów i nie dokonuje ich wyceny, 

9) środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej, środki 

pieniężne w walutach obcych wycenia się według wartości nominalnej przeliczonej na złote 

polskie, 

 

10) nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania  

w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie , że zaniechanie rozliczania  

w czasie  nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej 

szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego  

 

11) zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady 

ostrożności 

 

12) szkoła nie tworzy rezerw i nie dokonuje ich wyceny 

 

13) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej z rachunku zysków i strat 

 

14) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej. 

 

Księgi prowadzi się z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego. 

 

5. Inne informacje 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności  

w dającej się przewidzieć przyszłości. 



Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla 

kontynuowania prowadzonej działalności. 

W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne,  

nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. 

W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia 

sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 

zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym. 

Nie jesteśmy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podlegamy 

zcentralizowanym zwrotom rozliczeń podatku VAT. 

 

 

 

 

 

 


