
INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegolności:

1

1.1 nazwę jednostki

Zespoł Szkolno-Pzedszkolny w Wierbce

1.2 siedzibę jednostki

Nierbka

1'l adres jednostki

+2-436 Pilica ul. Szkolna 3

1.4 podstawowy przedmioi działalności jednostki

Zespół Szkolno - Pzedszkolny realizuje ceIe i zadania określone W ustawie Prawo oświatowe ora:
ł pzepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

[adrzędnym celem pracy edukacyjnejjest wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła realizuje zadanit
N zakresie nauczania' kształcenia umiejętności i wychowania oraz podejmuje działanit
rpiekuńcze i profilaktyczne.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2018 rok

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

rie dotyczy

4 omÓwienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywÓw i pasywÓw (także amońyzacji)

informacje wg' załącznika nr '1

E inne informacje

lie dotyczy

il. Dodatkowe informacje i objaśn ien ia obej m ują w szczególności :

1

1.1 szczegołowy zakres zmian wartoŚci grup rodzajowych środkÓw trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający

stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wańości, nabycia,
rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
* podobne przedstawienie stanÓw i tytułow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

nformacje wg. załąCznika nr 2

1.2. aktualnąwańośc rynkowąśrodkÓw trwałych, w tym dóbr kultury _ o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

rie dysponujemy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisÓw aktualizujących wartoŚĆ aktywow kwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywÓw niefinansowych oraz długoterminowych aktywÓw finansowych

rie dotyczy

1.4 wańośc gruntow uzytkowanych wieczyście

rie dotyczy

1.5. wartośÓ nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środkow truiałych, uzywanych na podstawie umÓw

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



rie dotyczy

1.6 liczbę oraz wartośc posiadanych papierÓw wańoŚciowych, w tym akcji i udziałÓW oraz dłużnych papierów

wartościowych

rie dotyczy
4J dane o odpisach aktualizujących wartośc należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek

samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)

rie dotyczy

'1.8. dane o stanie rezenł według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu

i stanie końcowym

rie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozos1ałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym

z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyzej 1 roku do 3 lat

rie dotyczy

b) powyzej3doSlat

rie dotyczy

c) powyzej 5 lat

rie dotyczy

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami

operacyjny), a według przepisÓw o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem

z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

podatkowymi (leasing

na kwotę zobowiązań

rie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na ma1ątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

zabezpieczeń

rie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym rÓwniez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, takze

wekslowych, 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,

międzyokresowych kosztów stanowiących róznicę między wartoŚcią okzymanych

zobowiązaniem zapłaty za nie

w tym kwotę czynnych rozliczeń

finansowych składnikÓw aktywÓw a

lie występują

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

rie dotyczy

14Ą kwotę wypłaconych środkÓw pienięznych na Świadczenia pracownicze

nformacje wg' załącznika nr 3

1.16 inne informacle

rie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisÓw aktualizujących wańość zapasow

rie dotyczy

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie' w tym odsetki orazróŻnice kursowe, ktore powiększyły koszt wytworzenia

środkÓw trwałych w budowie w roku obrotowym



nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodÓw lub kosztÓw o nadzwyczajnej wartości lub ktÓre wystąpiły incydentalnie

rie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatkÓw realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu

do spraw finansÓw publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

rie dotyczy

2.5. inne informacje

rie dotyczy

2 lnne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposÓb wpłynąc na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej

oraz wynik finansowy jednostki

rie dotyczy
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5.

6.

Załączniknr 1'

Pkt. 1.4. informacja dodatkowa

Pzvięte zasadv (polityki ) rachunkowości, w tym metodv wvcenv aktvwÓw i pasvwow

Aktywa i pasywa wyceniane sąprzy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposÓb przewidziany ustawąo

rachunkowoŚci '

Zasady stosowane w prowadzeniu ksią rachunkowych:

1. Środki tnruałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzasię lub amortyzuje według stawek okreŚlonych w przepisach

o podatku dochodowym od osob prawnych.

2. odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego

lub wańości niematerialnej i prawnej do uzywania.

3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie póŹniej niŻzchwilązrÓwnania odpisÓw umorzeniowych z

wartością początkową środka tnruałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedazy.

4. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane

nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze

darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartości niematerialne i prawne, ktÓrych wańośc początkowa przekracza kwotę ustalonąw ustawie o podatku

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

inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami okreŚlonymi w ww. ustawie według stawek określonych

w załączniku do tej ustawy.

Wańości niematerialne i prawne o wartoŚci początkowej równej lub nizszej 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 środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo, spisując

całąwańośc w koszty w miesiącu przyjęcia ich do uzywania.

Pozostałe środkitrwałe (wyposazenie ) o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł- 10.000'-zł ujmuje się w ewidencji

ilościowo_wartościowej na koncie 013 i umarza się je w'100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się

na koncie 072.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisÓw umorzeniowych

ustalonychnadzieńbilansowy.Niedotyczy togruntówidÓbrkultury,ktÓreniepodlegająumorzeniu.

Wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i shat na koncie 860,,Wynik

finansowy ,, - na dzień 31 grudnia '
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Załącznik nr'2
Pkt.ll.1.1. lnformacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwaĘch

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

r') Y

rł$r l8łlrŁłł';lcr

L.p.
Nazwa grupy rodzajowej składnika

aktywów

Wartość - stan na

początek roku

obrotowego

Zwiększenie
wartości

Zmniejszenie
wartości

Dotychczasowa
amortyzacja

Wartość netto

1 Wartości niematerialne i prawne o 0 0 o 0

2 Grunty L25.967,OO 0 0 0 L25.967,OO

3

Budy,nlłi' lokale i,ob.ic,kĘ

intłfi ief ii lądowęj.:i :ur,odnej 4.758,728,55 0 0 t sł6.152'n8 z,8ń'z"$v,6"27

4 Urzadzenia techniczne i maszvnv 78.455,84 0 0 60.605,30 L7.850,54

5 środki trańsnortu 0 0 0 0 0

6 lnne środki trwałe 0 0 0 0 0



Zespoł $rk*lno-Prodnzilciłl1ł r+ błie*ce
42-43s Fiiiea, ul' $xkłina 3

tel. {3?)67"3s-353
RĘGON: Ź40ils7&{

Załącznik nr 3
Pkt.l 1.1.15. !nformacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze
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