
INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.

1.1 Nazwę jednostki
Szkoła Podstawowa w Miedzierzy

1.2 Siedzibę jednostki
Miedzierza 79

1.3 Adres jednostki
Miedzierza 79, 26-212 Smyków

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoły Podstawowe

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Rok 2019

3.
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki 
samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne  sprawozdania finansowe 
Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktów i pasywów (także amortyzacji)

Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania  dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100,00 zł. są 
odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.
Składniki majątkowe o wartości powyżej 100,00 zł., ale nie wyżej niż 1.000,00 nie są uznawane za środki trwałe, ich 
wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów  w momencie przekazania ich do 
użytkowania, ale z uwagi na potrzebę  objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji 
pozabilansowej.

Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000,00 zł., ale nie wyżej niż 5.000,00 zł. są uznawane za środki trwałe, 
obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych   z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych 
odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość według ceny nabycia nie przekracza kwoty 5.000,00 zł. odpisuje się
jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne, których 
wartość początkowa według ceny  nabycia przekracza kwotę 5.000,00 zł. podlega umarzaniu w czasie.                            
Ustala się następujący okres umarzania:
- licencje na programy komputerowe i inne prawa autorskie – 24 miesiące (50 % rocznie),
- inne wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy (20 % rocznie).

Składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 100,00 zł. podlegają
odpisaniu w całości w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do używania, nie podlegają ewidencji 
bilansowej ani pozabilansowej.

Środki trwałe, których wartość początkowa według ceny nabycia jest wyższa od kwoty 1.000,00 zł. a nie przekracza 
kwoty 5.000,00 zł. odpisuje się jednorazowo w całości w koszty amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytkowania. 
Środki te obejmuje się analityczną ewidencją księgową ilościowo-wartościową.      
                                                                    
Środki trwałe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza kwotę
5.000,00 zł. amortyzuje się według stawek podatkowych określonych w załączniku do  ustawy  o podatku 
dochodowym od osób prawnych.              
                                                          

5. inne informacje



Nie dotyczy
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.

1.1
Szczegółowy 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 
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – 
podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji  lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp. Nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika 
aktywów 
trwałych

Wartość 
początkowa 
-stan na 
początek 
roku 
obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem zwiększenie
Wartości 
początkowej
(4+5+6)

Zmniejszenie wartości 
początkowej

Ogółem 
zmniejsze
nia 
wartości 
początkow
ej
(8+9+10)

Wartość 
początkowa- 
stan na koniec 
roku 
obrotowego
(3+7-11)

Aktualizacja Przychody Przemie
szczenie

Zbycie Likwidacja inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE
I PRAWNE

7 086,35 5 313,60 5 313,60 12 399,95

2. ŚRODKI TRWAŁE 7 074 816,87 53 226,60 53 226,60 7 128 043,47

0) Grunty 3 000,00 3 000,00

1) Budynki i lokale 4 486 412,87 4 486 412,87

2) Obiekty 
inżynierii 
lądowej i wodnej

1 838 516,02 1 838 516,02

3) Kotły i maszyny 
energetyczne

0,00 0,00

4) Maszyny, 
urządzenia i 
aparaty 
ogólnego 
zastosowania

88 530,07 51 726,00 51 726,00 140 256,07

5) Maszyny, 
urządzenia i 
aparaty 
specjalistyczne

0,00 0,00

6) Urządzenia 
techniczne

16 470,00 16 470,00

7) Środki 
transportu

0,00 0,00

8) Narzędzia, 
przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenia, 
gdzie indziej nie 
sklasyfikowane

641 887,91 1 500,60 1 500,60 643 388,51

RAZEM: 7 081 903,22 58 540,20 58 540,20 7 140 443,42



Umorzenie
-stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenie w ciągu roku Ogółem 
zwiększenie 
umorzenia
(14+15+16)

Zmniejsze
nie 
umorzenia

Umorzenie
-stan na 
koniec roku 
obrotowego
(13+17-18

Wartość netto składników aktywów

aktualizacja Amortyzacja
za rok 
obrotowy

inne stan na początek
roku obrotowego

(3-13)

Stan na koniec roku
obrotowego

(12-!9)
13 14 15 16 17 18 19 20 21

7 086,35 5 313,60 5 313,60 12 399,95 0 0,00
2 938 538,30 213 592,35 213 592,35 3 152 130,65 4 136 278,57 3 975 912,82

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
1 661 958,83 102 813,63 102 813,63 1 764 772,46 2 824 454,04 2 721 640,41

532 241,89 56 767,38 56 767,38 589 009,27 1 306 274,13 1 249 506,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

88 530,07 51 726,00 51 726,00 140 256,07 0 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

16 470,00 0,00 0,00 16 470,00 0 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

639 337,51 2 285,34 2 285,34 641 622,85 2 550,40 1 765,55

2 945 624,65 218 905,95 218 905,95 3 164 530,60 4 136 278,57 3 975 912,82

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

Nie dotyczy

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 
Nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowych wieczyście
Nie dotyczy

1.5
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów 
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu  umów leasingu   
Nie dotyczy

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 
wartościowych
Nie dotyczy

1.7
dane o odpisach aktualizujących wartość 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 pożyczek zagrożonych)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Nie dotyczy

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i 
stanie końcowym
Nie dotyczy

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywalnym 
umowę lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty :

a) powyżej 1 roku do 3 lat
Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat
Nie dotyczy

1.10
kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing 
operacyjny)a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing  finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę 



zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy
1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń 

Nie dotyczy
1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także 

wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz 
charakteru i formy tych zabezpieczeń 
Nie dotyczy

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymywanych finansowych składników 
aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Nie dotyczy

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

Nie dotyczy
1.15 kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

23 384,74 zł.

1.16 inne informacje
Nie dotyczy

2.
2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy
2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
57 039,60 zł.

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 
incydentalnie
Nie dotyczy

2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 
budżetowych
Nie dotyczy

2.5 inne informacje
Nie dotyczy

………………………………………                              …………………………..                         ……………………………….                             
(główny księgowy)                                          (rok, miesiąc, dzień)                       (kierownik jednostki)


