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wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lnoSci:

1,

1.1

nazwq jednostki

I Liceum
096lnoksztalcqce z
Oddzialami
Dwujgzycznymi

t.2

siedzibq jednostki

ul.Dlugosza 5
33-300 Nowy Sqcz
1.3

adres jednostki

ul. Dlugosza 5
33-300 Nowy Sqcz

t.4

podstawowy przedmiot dzialalno6ci jednostki
Uchwala nr

2.

)cfiVIII/37Blzot7

Rady Miasta Nowego sqcza

z dnia 2l marca 2ot7

r.

wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem
01.01.2018 - 31. 12.2018

3.

wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne
nie dotyczy
om6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowo6ci, w tym metod vvyceny aktyw6w i pasyw6w
(takze amortyzacji)

5,

-5rodki trwale oraz warto5ci niematerialne i prawne o waftoSci poczqtkowej do 10 000 zl umarza
zl amofizuje sig stopniowo,
- amotyzacjg 5rodk6w trwalych i warto6ci niematerialnych i prawnych nalicza sig stosujqc stawki
okre5lone w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych,
- stan i rozchody material6w wycenia siq na poziomie cen zakupu stosujqc do rozchod6w metodg
FIFO; na podstawie arLIT ust.2 pkt 4 przyjmuje sig zasadg odpisywania w koszty wartoSci
material6w i towar6w na dzieri ich zakupu lub produkt6w gotowych w momencie ich
wytworzenia , polqczonq z ustalaniem stanu tych aktyw6w ijego wyceny oraz korekty koszt6w o
warto6i tego stanu, nie p62niej ni2 na dzie6 bilansowy
- do ewidencji koszt6w dzialalno5ci operacyjnej stosowane sq jedynie konta zespolu 4 (uklad
rodzajowy koszt6w), rachunek zysk6w i strat sporzqdzany jest w wariancie por6wnawczym,
-zgodnie zzasadE istotno6ci, w zwiqzku ztym , ze nie wplywa to ujemnie w spos6b istotny na
sytuacjq majqtkowq i finansowq oraz wynik finansowy jednostka nie rozlicza koszt6w w czasie,
inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i obja6nienia obejmujE w szczeg6lno6ci:

sig jednorazowo, o wartoSci powyzej 10 000

1,

szczegolowy zakres zmian wafto6ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, warto6ci niematerialnych
i prawnych, zawierajqcy stan tych aktyw6w na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia i
1.1, zmniejszenia z tytulu: aktualizacji warto6ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewngtrznego
oraz stan kofcowy, a dla majqtku amorlryzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytulow
zm ia n dotychczasowej a mortyzacji u b umorzen ia
I

r.2.

szczeg6lowe dane przedstawia tabela nr !,2,3,6
aktualnq wato6i rynkowq 5rodk6w trwalych, w tym d6br kultury
takimi informacjami

-

o ile jednostka dysponuje

jednostka nie dysponuje wiedzq na ten temat
1.3.

kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych wartoS6 aktyw6w
trwalych odrqbnie dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz dlugoterminowych
aktyw6w finansowych
nie wystgpujq
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7.4.

warto6d qrunt6w u2vtkowan

lnie dotyczy
1.5.

warto66 nieamofizowanych lub nieumarzanych przez jednostkg Srodk6w trwalych, uzywanych na
podstawie um6w najmu, dzier2awy i innych um6w, w tym z tytulu um6w leasinou
1. Srodkitrwale bgdqce wlasno6ciq Urzgdu Miasta w Nowym Sqczu przekazane do uzytkowania kwota 124 512,65 zl w ramach projektu Maloporska chmura Edukacyjna

sroalitnnrale bqdqce wlasno6ciq Urzgdu Miasta w Nowym sqczu pizekazane do uzytkowania kwota 52 551,75 zl zl w ramach poektu ICT technologie informacyjne
.2.

1.5.

liczbg oraz warto56 posiadanych papier6w warto5ciowych, w tym akcji i udzial5w orazdluznych
papier6w wa rto6ciowych

nie wystqpuje

L.7.

1.8.

dane o odpisach aktualizujqcych warto6i naleznoSci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku
obrotowego, zwiqkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrbtowego, z
uwzglgdnieniem nalezno6ci finansowych jednostek samorzqdu terytorialnego (stan po2yczek
zagrozonych)
dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach,
n iu, rozwiqzan iu i sta n ie koricowym
nie wystgpujq

wykorzysta

a)

podzial zobowiqzari dlugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym
umowq lub wynikajEcym z innego tytulu prawnego, okresie splaty:
powyzej 1 roku do 3 lat

b)

powyzej3do5lat

1.9.

B 806,00 zl

c)

powy2ej 5 lat
nie wystgpujq

kwotq zobowiqzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowo6ci bylby to l'easing
1.10.
finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotg zobowiqzah z tytulu leasingu iinansowego lub
leasingu zwrotnego
nie wystqpujq
1.11,

lqcznq kwotg zobowiqzai zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru
formy tych zabezpieczefl

i

nie wystgpujq

lqcznq kyotq zobowiqza6 warunkowych, w tym r6wniez udzielonych przez jednostkg gwarancji
7.12. porgczef, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zo6owiqzafi zabezpieczonych na majEtku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeri
nie wystqpujq

i

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeft migdzyokresowych, w tym kwotq czynnych
1,13 rozliczeh miqdzyokresowych koszt6w stanowiqcych r6znicq miqdzy wartoSciq otrzymanych
finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty za nie
lttelryystqpujE

L.I4. lqcznq kwotg otrz' IrrrqrryLil

przEZ JtruilusLKq gwdrdilLJt I porEczen ntewyKazan' rch

w bilansie

nie wystqpuje
1.15.

Swiadczen ia pracownicze

nagrody jubileuszowe - 104 222,72 zl
ekwiwalenty za urlop - B 398,01 zl
odprawy emerytalne - 48 L44,03 zl
odprawy art.225 Prawo O6wiatowe - t9 902,00 zt
1.16 inne informacje

nie wystgpuje
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2.

2.1.

wysoko6i odpis6w aktual

warto5i

nie wystgpuje
2.2.

koszt wytworzenia 6rodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r62nice kursowe,
kt6re
powigkszyly koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowvm
nie wystgpujq

2.3.

kwotq i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej wartosci lub

2.4.

informacjq o kwocie nalezno6ci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe
podlegle ministrowi wla6ciwemu do spraw finans6w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu
z
wykonania planu dochod6w budzetowych

nie wystgpujq

nie dotyczy
2.5.

inne informacje
nie wystgpujq

3.

Inne informacje niz wymienione powy2ej,jezeli moglyby w istotny spos6b wplynqi na ocenq
sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie wystqpujq

q
gl6wny ksiqgowy

W\:2?::&2
(rok, miesiqc, dzie6)
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