
                                                                                                     

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 
Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą w Zielonej 

Górze przy ul. Staszica 2 zostało sporządzone zgodnie z ustawa z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).  

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza 

sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu 

Ministra Finansów. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  w Zielonej Górze zostało utworzone na podstawie 

Orzeczenia Organizacyjnego nr 18/77 Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze z dnia 31 

sierpnia 1977 r.,  przejęte przez miasto od dnia 1 stycznia 1999 r. na podstawie przepisów 

wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną i wpisane do rejestru Miejskich 

Jednostek Organizacyjnych pod poz. 90 

Działalność podstawowa: 

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie oraz statucie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,  a w 

szczególności polegająca na kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu osób dorosłych w formach 

szkolnych i pozaszkolnych ( w systemie stacjonarnym, zaocznym, mieszanym, kształcenia na 

odległość). 

Forma organizacyjno-prawna Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej 

Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra. 

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzą inne wewnętrzne jednostki organizacyjne 

sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe. 

 

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz 

porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  

 

2. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego   w Zielonej Górze w 



                                                                                                     

 

dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności. 

 

3. Przyjęte zasady rachunkowości 

Środki trwałe do 31-12-2017 o wartości do 3500,00. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany  

umarzane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500,00. zł umarzało 

się stopniowo ( metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek 

amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Od 01-01-2018 środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany  

umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się  

stopniowo ( metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych 

ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Środki trwałe o niskiej wartości umarzane są jednorazowo w dniu wydania. 

Wartości niematerialne i prawne  na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. 

z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad 

określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji  stawkę 50%. 

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy 

aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności. 

Zapasy materiałów i towarów wycenia się  według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu 

metodę FIFO. 

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. 

4. Inne informacje majce istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania 
Nie wystąpiły 

 

 

 

 

 

Dąbrowska Elżbieta                                                               Baszczak Bogusław 

 

 

Główny Księgowy Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


