Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Głogowie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest wyższą szkołą zawodową. Powołana
została z dniem 1 lipca 2004 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22
czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
(Dz.U. nr 150, poz. 1571).
2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. Przedmiotem prowadzonej
działalności przez PWSZ w Głogowie jest prowadzenie kształcenia w zakresie nauk
humanistycznych, ekonomicznych i politechnicznych.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od stycznia do grudnia 2012 r.
4. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
podstawowej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu prowadzenia
działalności podstawowej w latach następnych.
5. W okresie sprawozdawczym roku 2012 nie zachodziło połączenie jednostek.
6. Zakładowe zasady (polityki) rachunkowości w PWSZ w Głogowie przyjęto w oparciu
o plan kont sporządzony stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości. Wprowadzono
Zarządzeniem Rektora PWSZ w Głogowie Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.
Ustala się, że dla PWSZ w Głogowie:
a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od miesiąca stycznia do grudnia,
b) w ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest dla celów :
- zarządczych, miesiąc kalendarzowy
- sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnień z dziennikiem
oraz zapisami na kontach ksiąg pomocniczych - miesiąc kalendarzowy.
c) przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek
strat i zysków
d) szczegółowe zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych na kontach określa :
- zakładowy plan kont ,
- zakładowa instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych,
e) księgi rachunkowe prowadzi się w kwesturze przy zastosowaniu komputerowego
oprogramowania Symfonia Premium Finanse i Księgowość firmy Seage Symfonia, dla
płac – program płace firmy Vulcan, a dla środków trwałych – Symfonia Środki Trwałe.
f) odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Środki
trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową przewidziane
art. 32 Ustawy o rachunkowości. Składniki majątkowe o wartości od 150 zł. do 3.500 zł.
objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i umarzane w 100% w momencie
przekazania ich do użytkowania. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok,
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o wartości nieprzekraczającej jednostkowo 150 zł, odpisuje się w całości w koszty
działalności w momencie przekazania ich do użytkowania jako zużycie materiałów.
g) zapasy i należności są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej
o odpisy aktualizujące.

Głogów, dnia 20 marca 2013 roku
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