
Ecrp $ §zkolno-Przedszkolrry
w Baborowie

48.120 Babońw, ul.lWiejska 5a
tet. 7? 403 69 50

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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1.1 Nazwę jednostki

ZESPOŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
1.2. Siedzibę jednostki

kod, miasto, ulica nr

48-t20 Baborów, ul. Wiejska 5a

1.3. Adres jednostki

kod, miasto, ulica nr

48-120 Baborów, ul. Wiejska 5a

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślió)

)

kierowanie podslawowymi rodzaj ami działalności publicznej
DZIAŁALNOSC EDUKACYJNA
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane Łączne

NIE DOTYCZY
4. Omówienie prryjęĘch zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoĘzacjl)

I Aktywa i pasywa wycenia się według poniższych zasad:
1. Wartości niematerialne i prawne;
o nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,
o otrzymane nieodpłatnie - na podstawie decyzji jednostki przekazującej, w wartości określonej w tej decyĄi,
. otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej nadziefl nabycia.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie stawek amoĘzacyjnych określonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się wedfug
wartości netto tj. od wartości ewidencyjnej odejmuje się wartośó odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień
bilansowy. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej
niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako ,,Wartości
niematerialne i prawne umarzane jednorazowo", które umarzane są w l00% w miesiącu przyjęcia do używania.
2. Srodki trwałe wycenia się według :
. cen nabycia,
o kosźów wytworzenia,
. wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zuĄcia, a

w przypadku ich braku według wartości godziwej,
. w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w

umowie.
. w pruypadku otrą,mania od innej jednostki - według wartości określonej w decyzji o przekazaniu,
Na dzień bilansowy środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza)wycenia się według wartości netto tj.
z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Zakup lub wytworzenie środka trwałego
finansuje się ze środków na wydatki majątkowe w ramach wydatków inwestycyjnychbądżwydatków nazakupy
inwestycyjnebądź w ramach wydatków bieżących, jeżeli wartość nabyciajestniższa od wańości zaliczanej do
kosźów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Srodki trwałe umarzane i amoĘzowane są jednorazowo na koniec roku wedfug stawek ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisów umorzeniowych dokonuie się począwszy od miesiąca następuiącego po miesiącu przyięciaśrodka trwałego
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do używania. W przypadku zĘcia środka hwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych, umorzenie nalicza się
do miesiąca poprzedzającego miesiąc zbycia. W jednostce przyjęto metodę liniowa dla wszystkich środków trwĄch.
Aktualizacji wartości początkowej środków trwĄch dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej
aktualizacji odnosi się na fundusz.
3. Pozostałe środki tłwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposazenia
nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje.
Pozostałe środki trwałe obejmują głównie :

- meble, wyposazenie,
- pomoce dydaktyczne,
- sprzęt elektroniczny,
W ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się środki trwałe o wartości poniżej l0.000 zł iumarzasię je w 100% w
miesiącu przyjęci:a do użytkowania. Pozostałe środki trwałe przęznaczone do bezpośredniego zuĘcianp. materiĄ
biurowe, środki crystości, Ąrvnośó ujmowane są bezpośrednio w koszł,
4. Zbiory biblioteczne:
o nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu,
. otrzymane nieodpłatnie - na podstawie posiadanych dokumentów,
. ujawnione lub darowane- wycęnia się według wartości szacunkowej ustalonej przez komisj ę i zatvlierdzonej ptzez

kierownika jednostki.
Bezwzględu na wańość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęciado uĄĄkowania. Do zbiorów nie zalicza się
materiałów służących pracownikom.
5. InwesĘcje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie

, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwĄch orazkosńy nabycia
pozostĄch Środków trwaĘch stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów.
Do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące kosźy :
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,
- odszkodowania dla osób fiąrcznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy,
- dokumentacj i projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową,
-badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- inne kosźy bezpośrednio związane z budową,
6. Należności krótkoterminowe- to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego.
Wycenia się w kwocie wymaganej zapŁaĘ,
7. ZobowĘzania - w kwocie wymagającej zapłaty ,
8. Odsetki od należności i zobowiqzań,w Ęmrówniez tych, do których stosuje się przepisy doĘczące zobowiązań
podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ichzapłaĘ. Pod datą ostatniego dnia kończącego
kwartał ujmowane w księgach rachunkowych są nalezne odsetki
od należności prrypisanych a nie zapłaconych. Zpierwszym dniem roboczym następującym po kwartale naliczone
odsetki podlegają wyksięgowaniu.
9. Srodki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcąna dzień
bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonej przezPrezesa NBP na ten dzień.
l0.Rozliczenia międzyokresowe kosztów wyceniane są w wartości nominalnej. Koszty występujące w wartości nie
mającej maczącego wp§rvu na r,łynik finansowy (np. prenumerata) nie są rozliczane w czasie,leczodrazu
powiększaj ą koszĘ działalności,
II. Przychody przyszĘch okresów to równowartośó otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z §rtułu
świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych,
12, Zaangażowanie wydatków, obejmuje wartość umów, decyzji, zleceń i innych postanowień, których wykonanie
spowoduje konieczność dokonania wydatków budZetowych w roku bieżącym jak i równieżlatprzysĄch.
13. Odpisy aktualizujqce należności - tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości ,dokonywane są najpóźniej
na dzień bilansowy.
II. Ustalenie wyniku Jinansowego
l) wynik finansowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ustalany jest w oparciu o salda kont zespołu ,,4" i zespoŁa

,,7" nakoncie 860,,Wynik finansowy".
ż) kosńy działalności ujmuj e się na kontach zespołu ,,4 - KoszĘ wedfug rodzaj ów i ich rozliczenie" ofaz zespołu 7 -

,,Przychody, dochody i koszĘ"
należne uimuie się na kontaclł 7--P ))



5. inne informacje

l) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ń i gr, zavłieru dane porównywalne wg.art,46, 47 i 48 ustawy o
rachunkowości;
2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;
3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego byĘ prawidłowo prowadzone księgi
rachunkowe;
4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone,
odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

n. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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1.1 szczegołowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
zawierający stan tych aktywów napoczątekroku obrotowego, nviększenia i zmniejszeniazsułłl: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoĘzowanego -
podobne przedstawienie stanów i 6łlłów zmian dotychczasowei amorĘzacii lub umorzenia
Dane prezentowane w Tabeli II.1.1.

I.2 aktualną wańośó rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Proszę podać kwotę w przypadku fosiadania informacji
BRAK DANYCH

1"3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośó aktywów trwaĘch odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY
1.4. wańość gruntów uĄĄkowanych wieczyście

NIE DOTYCZY
1.5. wartość nieamoĘzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

naimu, dzierżawy i innych umów, w tym z t\,tułu umów leasingu
Dane prezentowane w Tabeli II.1.5.

1.6. liczbę oraz wańośó posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
NIE DOTYCZY

I.n dane o odpisach aktualizujących wartośó należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
nviększeniach, wykorzystaniu, rcrwiązanhs i stanie na koniec roku obrotowego, zusvzględnieniem nalezności
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan poĘ czek zagrożonych)
Dane prezentowane w Tabeli II.I.7.

1.8, dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rorwiązaniu i stanie końcowym
NIE DOTYCZY

I.9. podziń zobowiązań dfugoterminowych wedfug pozycji bilansu o pozostĄm od dnia bilansowego, przewidywanym
umową lub wynikającym z innego bńułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

NIE DOTYCZY
b) powyżej3do5lat

NIE DOTYCZY
c) powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY



1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie zprzepisami podatkowymi (leasing
oPeracyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny zpodziałemna kwotę
zobow iązah z ffiułu leasin gu fi nansowe go lub leasinsu zwrotne go

NIE DOTYCZY
1.11 łącznąkwotę zobowiązańzabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

zabezpieczeń
NIE DOTYCZY

l "1ż. Łącznąkwotę zobowiązańwarunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancjiipo,ręczeńsakie
wekslowych, niewykazanych w bilansie, zewskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz
charakteru i formy łch ząbezpieczeń
NIE DOTYCZY

l .l3. wykazistotnychpozycjic4,nnychibiernychrozliczeń.ięd"yoń
międzyokresowych kosźów stanowiących różnicę między wartością otrrymanych finansowych składników aktywów
a zobowiązanięm zapłaĘ za nie
NIE DOTYCZY

1.I4. łącznąkwotę otrzymanychprzez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.,

NIE DOTYCZY
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 185.101o83 zł

1.16" lnne informacje

NIE DOTYCZY
2.

2.1 wysokośó odpisów aktualizuj ących wartośó zapasów

|{IE DOTYCZY
2.2. koszt wlworzęnia środków trwĄch w budowie, w tym odsetki orazróżnicę kursowe, t<tOre powięt<szyły t<oszt

wytworzenia środków trwaĘch w budowię w roku obrotowym

NIE DOTYCZY
2.3. kwotęicharakierposzczególnychpozycjiprzychodówlubkosao

incydentalnie

ż.,.
NIE DOTYCZY
informacjęokwocienależnościzsułupodatkówrealizowany"hp."
właŚciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budżetowych
NIE DOTYCZY

2.5. inne informacje:

NIE DOTYCZY
J. Inneinformacjeniżwymienionepowyżej,jeŻelimogłybywistotnysposób*pły

finansowej oraz wynik finansowy jednostki

NIE DOTYCZY

cłównv:Ę!|lrv
UĄ-Łr1.ou
główny księgowy

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Byrektor
.',egpO}ri §z,kclllro-Przedszkolllego

kierownik jednostki
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