
INFORMACJA 

DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

   Szkoła Podstawowa w Przydonicy 

1.2 siedzibę jednostki 

   Szkoła Podstawowa w Przydonicy ,Przydonica 24, 33-318 Gródek nad Dunajcem  

1.3 adres jednostki 

   Przydonica 24, 33-318 Gródek nad Dunajcem 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

   Działalność oświatowa- Ustawa z dn. 27-10-2017 o finansowaniu zadań oświatowych 

 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

   01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

   Sprawozdanie jednostkowe 

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji) 

  

Zarządzenie nr 183/2017 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dn.29.12.2017r. w sprawie        

wprowadzenia zakładowego planu kont i zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych (dla jedn. Obsługiwanych), których jedn. obsługującą jest 

urząd gminy w Gródku n/D. 

-Środek trwały o wartości do 10.000 zł  zakupiony jest ze środków na wydatki bieżące i umarzany jest w 

100% w miesiącu przyjęcia do używania, Natomiast o wartości przekraczającej 10.000 zł dokonuje się 

zakupu z wydatków majątkowych i podlega stopniowemu umorzeniu. 

-wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł  zakupione  ze środków na wydatki bieżące 

umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, natomiast o wartości przekraczającej 10.000 zł 

dokonuje się zakupu z wydatków majątkowych i podlega stopniowemu umorzeniu.   

-Stawki umorzeniowo-amortyzacyjne 

-Jednostka przy naliczaniu umorzenia stosuje „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych”  stanowiący 

załącznik do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.   

Umorzenie nalicza się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do 

używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością 

początkową lub , w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie 

lub stwierdzono ich niedobór. 

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę 

zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

-Materiały 

-przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów  wycenia się według cen zakupu lub nabycia.   

-koszty ze względu na nieistotne znaczenie dla wielkości wyniku finansowego nie są rozliczane 

międzyokresowo ,lecz są od razu odnoszone na konta zespół”4”. 
 



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 

   

Grupa Wartość brutto Wartość brutto
Wartość 

umorzenia
Wartość netto

środka 

trwałego

Stan na początek 

roku
aktualizacja nabycie

przemieszcze

nie 

wewnętrzne 

(wyłączenia)

aktualizacja rozchód

przemieszcz

enie 

wewnętrzne 

(wyłączenia)

Stan na koniec 

roku

Stan na koniec 

roku

Stan na koniec 

roku

zwiększenia zmniejszenia

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2 1 529 963,78 0,00 0,00 106 026,00 0,00 0,00 0,00 1 635 989,78 843 992,71 791 997,07

0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 14 897,53 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 14 897,53 11 997,11 2 900,42

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

857 344,19 794 897,49

0,00 0,00 1 354,37 1 354,37 0,00

Tabela 1. Zmiana wartości środków trwałych

0,00 0,00 0,00 1 652 241,68Razem 1 546 215,68 0,00 0,00 106 026,00

8 1 354,37 0,00 0,00 0,00

 
 

 

Wartość brutto

Stan na 

początek roku
aktualizacja nabycie

przemieszcz

enie 

wewnętrzne 

(wyłaczenie)

aktualizacja rozchód

przemieszcz

enie 

wewnętrzne 

(wyłaczenie)

Wartość 

brutto                
Stan na koniec 

roku

Wartość umorzenia   

Stan na koniec roku

Wartość netto      
Stan na koniec 

roku

0,00 0,00 0,00 343 202,50RAZEM 313 242,54 0,00 29 959,96 0,00

014 73 674,59 6 533,80

343 202,50 0,00

80 208,39 80 208,39 0,00

235 918,33 235 918,33 0,00

27 075,78 27 075,78 0,00

013 212 492,17 23 426,16

Tabela .2 Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Konto

zwiększenia zmniejszenia

020 27 075,78 0,00

 
 



  

Grupa
Wartość 

umorzenia

środka 

trwałego

Stan na początek 

roku

Amortyzacja 

(umorzenie) za 

rok

nabycie

przemieszczenie 

wewnętrzne  

(wyłaczenia)

aktualizacja rozchód

przemieszczenie 

wewnętrzne  

(wyłaczenia)

Wartość umorzenia 

Stan na koniec roku

0,00 0,00 0,00 843 992,711-2 805 743,62 38 249,09 0,00 0,00

zwiększenia zmniejszenia

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 3. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

3-6 10 464,81 1 532,30 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 11 997,11

0,00 0,000,00 0,00 0,00

1 354,37 0,00 0,00 0,00 0,00

7

8

857 344,19

0,00 1 354,37

Razem 817 562,80 39 781,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

 
 

Tabela 4. Zmiana umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Wartość 

umorzenia
Wartość umorzenia

Stan na początek 

roku

Amortyzacja 

(umorzenie) za 

rok

nabycie

przemieszcze

nie 

wewnętrzne 

(wyłączenia

aktualizacja rozchód

przemieszcz

enie 

wewnętrzne 

(wyłączenia

Stan na koniec roku

0,00 343 202,50

0,00

0,00 0,00Razem 313 242,54 29 959,96 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00014 73 674,59 6 533,80

235 918,33

0,00

0,00 0,00 80 208,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 075,78

013

Konto

zwiększenia zmniejszenia

020 27 075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 492,17 23 426,16

 

 
 
 



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 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: 

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 tych 

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 różnicę między wartością otrzymanych 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 wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

    

 

Tabela 14. Rodzaje świadczeń pracowniczych

Odprawy 

emerytalne,rentowe i inne 

Nagrody jubileuszowe

Ekwiwalent za

niewykorzystany urlop

2 5 185,19

Lp. Wyszczególnienie
Kwota wypłaconych świadczeń 

pracowniczych w zł i gr

1 0,00

3 5 430,41

Razem 10 615,60

 

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 

 Nie dotyczy 

2.3. kwotę 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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 

budżetowych 

   Nie dotyczy 

2.5. 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 



    

Pozycja 

RZiS

1. B.IV Podatki i opłaty 4 455,00
Urząd Gminy w Gródku nad 

Dunajcem

Razem 4 455,00

Tabela nr 15. Wzajemne wyłączenia w Rachunku Zysków i Strat /wariant porównawczy/

Lp.
Nazwa pozycji w 

Rachunku Zysków i 
                 Kwota

Nazwa jednostki wobec 

której jest wyłączenie

 
 

Pozycja 

ZZF

1. I.1.6.

Nieodpłatne 

otrzymane środki 

trwałe, środki trwałe 

w budowie oraz 

WNiP

106 026,00 Urząd Gminy

Razem 106 026,00

Tabela nr 16. Wzajemne wyłączenia w sprawozdaniu „ Zestawienie zmian w funduszu

jednostki”.

Lp.
Nazwa pozycji w 

Zestawieniu Zmian 
                 Kwota

Nazwa jednostki wobec 

której jest wyłączenie

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................... .....2020-03-25..................................... .......................................... 

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