
lNFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegÓlności :

1

1.1 nazwę jednostki

jzkoła Podstawowa nr 3 W Dzwono-Sierbowicach

1.2 siedzibę jednostki

)zwono-Sierbowice

l.J adres jednostki

+2-436 Pilica Dzwono-Sierbowice 2

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3 W Dzwono-Sierbowicach realizuje cele i zadania określone w ustawie
)rawo oświatowe oraz W pruepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Szkoła spełnia funkcję kształcącą, wychowawczą i kulturotwórczą, podejmuje działania
rpiekuńcze i profilaktyczne.

Zadania wykonuje z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad
rczpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2018 rok

aJ. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

lie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowoŚci, w tym metod wyceny aktywow i pasywÓw (takze amońyzacji)

informacje wg. załącznika nr 1

Ę inne informacje

rie dotyczy

il. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

1.1 szczegÓłowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środkÓw kwałych, wańoŚci niematerialnych i prawnych, zawierający

stan tych aktywÓw na począiek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartoŚci, nabycia,

rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amońyzowanego

- podobne przedstawienie stanów i tytułow zmian dotychczasowe1 amortyzacji lub umorzenia

nformacje wg' załącznika nr 2

1.2. aktualnąwartoŚc rynkowąśrodków trwałych, w tym dÓbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

rie dysponujemy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisÓw aktualizujących wańośc aktywow trwałych odrębnie dla

długoterminowych aktywÓw niefinansowych oraz długoterminowych aktywÓw finansowych

rie dotyczy
Ąn wartoŚc gruntow uzytkowanych wieczyście

rie dotyczy

1.5 wartośÓ nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środkow trwałych, uzywanych na podstawie umów

najmu, dzierzawy i innych umÓw, w tym z tytułu umów leasingu



rie dotyczy

1.6 liczbę oraz wańoŚc posiadanych papierów wańościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuznych papierów

wartoŚciowych

rie dotyczy

1.7 . dane o odpisach aktualizujących wańośc naleŹności' ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem nalezności finansowych jednostek

samorządu terytoriaI nego (stan pozyczek zag rożonych)

rie dotyczy

l.Ó' dane o stanie rezenł według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego' zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwłązaniu
i stanie końcowym

rie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowąlub wynikającym
z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyzej 1 roku do 3 lat

rie dotyczy

b) powyżej3do5lat

rie dotyczy

c) powyzej 5 lat

rie dotyczy

1 10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a według przepisow o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań
z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

rie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

zabezpleczeń

rie dotyczy

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym równiez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń' takze
weksiowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i

formy tych zabezpieczeń

rie dotyczy

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów stanowiących rÓznicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a

zobowtązaniem zapłaty za nie

lie występują

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

rie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środkÓw pienięznych na Świadczenia pracownicze

nformacje wg' załąCznika nr 3

1 1A inne informacje

rie dotyczy

2.

2.1 wysokośc odpisów aktualizujących wańośc zapasow

rie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środkow truiałych w budowie, w tym odsetki orazrÓżnice kursowe' które powiększyły koszt wytworzenia
środkow trwałych w budowie w roku obrotowym



nie dotyczy

2.3 kwotę l charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

rie dotyczy

2.4. informację o kwocie nalezności z tytułu podatkÓw realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow budzetowych

rie dotyczy

2.5. inne informacje

rie dotyczy
aJ. lnne informacje niż wymienione powyzej, jeżeli mogłyby w istotny sposÓb wpłynąc na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej

oraz wynik finansowy jednostki

rie dotyczy

2419-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
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Załączniknr 1.

Pkt. 1.4. informacja dodatkowa

Pzyjęte zasady (politvki ) rachunkowości, w tvm metodv wycenv aktvwow i pasvwÓw

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposob przewidziany ustawą o

rachunkowości .

Zasady stosowane w prowadzeniu ksią rachunkowych:

1' Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Umarza się lub amońyzuje według stawek okreŚlonych w przepisach

o podatku dochodowym od osób prawnych.

2' odpisow umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka tnruałego

lub wańości niematerialnej i prawnej do uzywania.

3. Zakończenie odpisÓw umorzeniowych następuje nie poŹniej niż z chwilą zrownania odpisÓw umorzeniowych z

wartościąpoczątkowąśrodka tnivałego lub przeznaczenia go do likwidacji' sprzedazy.

4' Wańości niematerialne i prawne nabyte z własnych środkÓw ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane

nieodpłatnie na podstawie decyzji właŚciwego organu w wysokości okreŚlonej w Ę decyzji, zaŚ otrzymane w drodze

darowizny w wańości rynkowej na dzień nabycia.

Wańości niematerialne i prawne, ktÓrych wartośc początkowa przekracza kwotę ustalonąw ustawie o podatku

dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na

inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek okreŚlonych

w załączniku do tej ustawy'

Wartości niematerialne i prawne o wańości początkowej rÓwnej lub niższej od wańości okreŚlonej w ustawie o podatku

dochodowym od osÓb prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe

wartoŚci niematerialne i prawne, ktÓre zakupione zostały ze środkow na wydatki bieżące UmaŻa się jednorazowo, spisując

całą wańoŚc w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

5' Pozostałe środki tnłałe (wyposażenie ) o wańości mieszczącej się w przedziale 200 d - 10'000,-zł ujmuje się w ewidencji

iloŚciowo-wańościowej na koncie 0'13 iumarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do uzywania,a umorzenie ujmuje się

na koncie 072.

6. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wańości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych

ustalonych na dzień bilansowy . Nie dotyczy to gruntÓw i dóbr ku|tury, ktore nie podlegająumorzeniu.

7. Wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie B60,,Wynik

finansowy ,, - na dzień 3'l grudnia .



Załączniknr.2
Pkt.l 1.1.1. I nformacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

L.p.
Nazwa grupy rodzajowej składnika

aktywów

Wańość - stan na
początek roku

obrotowego

Zwiększenie
wartości

Zmniejszenie
wańości

Dotychczasowa
amońyzacja

Wartość netto

! Wa rtości nielrlaterialn€ i prawńt 0 0 0 0 0

2 Grunty 33.206,00 0 0 33.206,00

3

gudy,nlcir lokale.,,i biekty
inżynierii lądowej i wodnej 2.7In.fiX1r$il 0 0 1.276.969,58 1.rt33.6t11.73

4 Urządzenia techniczne i maszyny 82.OL5,46 t2.982,77 0 60.544,85 34.453,38

5 Środki transoorlu 0 0 0 0 0

6 lnne środki trwałe 0 0 0 0 0
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Załącznik nr. 3

Pkt.ll.1.15. lnformacji dodatkowej
Wypłacone śwladczenia pracownicze

GLÓwIŁxĄitG0lYY(_;łtr-
mgr Graqńa Dylkorłsko

DY&JS
tmgr Barbara


