Częstochowa, dnia 21 października 2014 r.
BK.1711.1.35.2014
Szanowna Pani
Małgorzata Traczyk
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 49
im. Janusza Kusocińskiego
w Częstochowie
Wystąpienie pokontrolne
Przeprowadzona w kierowanej przez Panią Dyrektor Szkole kontrola prawidłowości prowadzenia
ewidencji i wykorzystania majątku trwałego w okresie od 01.01.2013 r. do dnia zakończenia kontroli
tj. do 23.09.2014 r. wykazała występowanie niżej wymienionych nieprawidłowości polegających na:
•
ujęciu środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł w ewidencji konta 013 (pozostałe środki
trwałe) zamiast w ewidencji konta 011 (środki trwałe), co jest sprzeczne z zasadami
ewidencjonowania środków trwałych określonymi w zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 49 z dnia 15 stycznia 2014 r. Nr 2/2014,
•
dokonaniu w 2013 r. odpisu amortyzacyjnego środka trwałego (utwardzonych terenów
szkolnych gier sportowych) według stawki 4%, czym naruszono zapisy ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) z której
wynika, że stawka ta wynosi 2,5%,
•
naliczeniu w latach 2009-2012 (poprzedzających okres objęty kontrolą) umorzenia budynku
Szkoły i budowli (ogrodzenia z elementów trwałych, elementów utwardzenia terenu i utwardzonych
terenów szkolnych gier sportowych) w stopniu nieodpowiadającym dotychczasowemu (5-letniemu)
okresowi ich umarzania, niezgodne z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Opisane wyżej nieprawidłowości – stwierdzone podczas kontroli - zostały szczegółowo
omówione w protokole z kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w Szkole
Podstawowej Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie.
W związku z ustaleniami kontroli – biorąc pod uwagę już podjęte działania polegające na złożeniu
do Biura Finansów Oświaty – prowadzącego obsługę finansowo księgową Szkoły - pisma w sprawie
wprowadzenia do ewidencji konta 011 i wyksięgowania z ewidencji konta 013 środków trwałych
(kopiarki cyfrowej, zmywarki do naczyń, monitoringu) oraz wyksięgowaniu z konta 013 kserokopiarki
Canon w związku z jej kasacją
zalecam:
1. Skorygować wartość dotychczasowego umorzenia budynku Szkoły i budowli w celu doprowadzenia
do zgodności z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).
2. Środki trwałe umarzać według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przekazując powyższe, proszę o wyeliminowanie nieprawidłowości i podjęcie działań mających na celu
niedopuszczenie do ich powstawania w przyszłości.
Sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

