
               

                        I N F O R M A C J A     D O D A T K O W A

                   uzupełniająca do sprawozdania finansowego          

                                     

I. Wprowadzenie  do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności:

1.1 Nazwa jednostki :     Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie
1.2 siedziba jednostki:   Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie
1.3 Adres jednostki:       Krzymów, ul. Główna 1, 62-513 Krzymów
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji 
publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie  Prawo Oświatowe 
oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły 

b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań 
określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły  i wieku uczniów

c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
szkoły

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawią o rachunkowości z dnia 29 
września 1994r. (tekst jedn. Dz.U.z 2017 r. poz. 2342 z późn.zm.) oraz z 
uwzględnieniem przepisów 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.



Zasady wyceny:

Lp
.

Składnik majątku Wycena w ciągu roku Wycena na dzień bilansowy

1) Wartości niematerialne i 
prawne

Według cen nabycia Według wartości początkowej
pomniejszonej o odpisy 
umorzeniowe

2) Środki trwałe pochodzące
z zakupu

Według cen nabycia Według wartości początkowej
pomniejszonej o odpisy 
umorzeniowe

3) Środki trwałe w budowie W wysokości ogółu kosztów W wysokości ogółu kosztów
4) Materiały Według rzeczywistych cen 

zakupu
Według rzeczywistych cen 
zakupu

5) Należności Według wartości 
nominalnej wynikającej z 
dokumentu

W kwocie wymagalnej zapłaty

6) Zobowiązania Według wartości 
nominalnej wynikającej z 
dokumentu

W kwocie wymagalnej zapłaty

7) Środki pieniężne na 
rachunkach bankowych

Według wartości 
nominalnej

Według wartości nominalnej

8) Pozostałe aktywa i 
pasywa

Według wartości 
nominalnej

Według wartości nominalnej

9) Środki trwałe  (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł 

podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych , metodą liniową przy zastosowaniu stawek 
ustalonych dla danego składnika majątku 

10) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 0000 zł 
podlegają umorzeniu  jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do 
użytkowania

5. inne informacje 
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 
Krzymów
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kurator Oświaty w 
Poznaniu

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

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych  środków trwałych

Nazwa środka
trwałego

Stan na początku
roku

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec
roku

Wartości 
niematerialne i 
prawne

25 717,62 4 500,06 0,00 30 217,68

Pozostałe środki 
trwałe umarzane 
jednorazowo w dniu 
zakupu

761 379,02 50 861,19 0,00 812 240,21

Zbiory biblioteczne 52 539,60 1 267,07 0,00 53 806,67
Budynki 2 120 427,54 0,00 0,00 2 120 427,54
Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

455 412,85 0,00 0,00 455 412,85

Kotły i maszyny 
energetyczne

223 005,37 0,00 0,00 223 005,37

Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
zastosowania

18 494,65 0,00 0,00 18 494,65

Maszyny, urządzenia i 
aparaty 
specjalistyczne

8 287,70 0,00 0,00 8 287,70

Urządzenia techniczne 40 732,00 0,00 0,00 40 732,00
Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00
Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenia

7 862,45 0,00 0,00 7 862,45

Szczegółowy zakres zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                 
środków trwałych

Nazwa środka trwałego Stan umorzeń
na początku

roku

Umorzenia
amortyzacja za

2018 r

Stan umorzeń  na
koniec  roku

Wartości niematerialne i 
prawne

25 717,62 4 500,06 30 217,68

Pozostałe środki trwałe 
umarzane jednorazowo w dniu
zakupu

761 379,02 50 861,19 812 240,21



Zbiory biblioteczne 52 539,60 1 267,07 53 806,67
Budynki 981 884,59 52 548,77 1 034 433,36
Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

165 651,20 19 777,31 185 428,51

Kotły i maszyny energetyczne 117 077,85 15 610,38 132 688,23
Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania

18 494,65 0,00 18 494,65

Maszyny, urządzenia i aparaty 
specjalistyczne

8 287,70 0,00 8 287,70

Urządzenia techniczne 23 882,88 4 010,50 27 893,38
Środki transportu 0,00 0,00 0,00
Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenia

6 147,12 791,69 6 938,81

1.2 Aktualną wartość 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 użytkowanych 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)
Nie dotyczy

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

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie 
spłaty:
Nie dotyczy



1.10 Kwota 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 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 
charakteru i formy ich zabezpieczeń
Nie dotyczy

1.12 Łączna kwota 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 i biernych rozliczeń międzyokresowych , w 
tym kwotę czynnych rozliczeń okresowych Kostów stanowiących różnicę między 
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 
zapłaty za nie
Nie dotyczy

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych 
w bilansie
Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 483 928,41
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek 
wiejski, BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)

123 704,84

Odpis na ZFŚS 108 915,00

1.16 Inne informacje
Nie wystąpiły inne okoliczności

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
Nie dotyczy

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o 



nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy

2.4 Informację 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

2.2 Inne informacje
Nie dotyczy

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

     Kubacka Anna                          2019-03-28                 Dopytalska Marzena

….........................................           …...…........…......................... ….......................................  

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


