
Informacja dodatkowa  

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.   

1.1 Nazwę jednostki 

 
Zespół Szkolno – Przedszkolny we Frydmanie 

1.2 Siedzibę jednostki 

 
Frydman 

1.3 Adres jednostki 

 
ul. Szkolna 4, 34-435 Frydman 

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 
Przedmiotem działalności Zespołu  jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 
 01.01.2018-31.12.2018 

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 aktywów 
i pasywów (także amortyzacji) 

 

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, przewidzianych ustawą 
o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

a. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000,00 zł 
jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych  
i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na dzień 31 
grudnia. 

b. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 
- książki i inne zbiory biblioteczne, 
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w 
 szkołach i placówkach oświatowych, 
- odzież i umundurowanie, 
- meble i dywany, 
- inwentarz żywy, 
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie 
przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla 
których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w 
momencie oddania do używania 

5. Inne informacje 



 
 Brak 

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 
według 
układu 

w bilansie 
oraz w.n.i.pr 

Wartość 
początkowa - 

stan na 
początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości 
początkowej 

Ogółem 
zwięk- 
szenie 

wartości 
począt- 
kowej 

(4 + 5 + 6) 

Zmniejszenie wartości 
początkowej 

Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 
początkowej 
(8 + 9 + 10) 

Wartość 
początkowa - 
stan na koniec 

roku 
obrotowego  
(3 + 7 - 11) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej  

 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 

2. 
 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

 65 519,87 -- -- -- -- -- -- -- --  65 519,87  

3. 
 Środki 
transportu 

                    0,00 -- -- --  -- -- -- --  0,00 

.4. 
 Inne środki 
trwałe 

           14 682,11 -- -- -- -- -- -- -- --   14 682,11  

 
 

Umorzenie - 
stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia w ciągu roku 
obrotowego 

Ogółem 
zwiększenie 
umorzenia 
(14 + 15 + 

16) 

Zmniejszenie 
umorzenia 

Umorzenie - 
stan na 

koniec roku 
obrotowego 

(13 + 17 - 18) 

Wartość netto składników aktywów 

ak
tu
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amortyzacja 
za rok 

obrotowy 

in
ne

 stan na 
początek roku 
obrotowego (3 

- 13) 

stan na koniec roku 
obrotowego (12 - 19) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
-- -- -- -- --               

16 218,08 -- 16 168,86 -- 16 168,86 --  32 386,94 49 301,79  33 132,93         

 
-- -- -- -- --           

9 824,90 -- 1 120,88 -- 1 120,88 -- 10 945,78  4 857,21  3 736,33         
 

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

 
 Brak 

1.3. 
Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 
długoterminowych aktywów finansowych 



 
 Brak 

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 
Brak 

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 

 
Brak 

1.6. 
Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz 
dłużnych papierów wartościowych 

 
 Brak 

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) 

 
Brak 

1.8. 
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

 
 Brak 

1.9. 
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, 
okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

 
 Brak 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 
 Brak 

c) powyżej 5 lat 

 
 Brak 

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 

 
 Brak 

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

 
 Brak 



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 

 
Brak 

1.13. 
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę 
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

 
Brak 

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

 
Brak 

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych 

w zł i gr 

1 Odprawy emerytalne i rentowe 25 133,16 

2 Nagrody jubileuszowe 8 085,98 

3 Świadczenia urlopowe (urlop wypoczynkowy) 6 999,64 

4 ekwiwalent za urlop 26 386,27 

SUMA 66 605,05 
 

1.16. Inne informacje 

  Brak 

2.   
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 
Brak 

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 

  Brak 

2.3. 
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

 
Brak 

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 

  Brak 

2.5. Inne informacje 



 
 Brak 

3. 
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

  Brak 

 

..................................... .................................. ..................................... 

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