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INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1

1.1 Nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa nr 42 im, Stefanii Sempołowskiej

l"ż Siedzibę jerlrrostki

Szczecin

1.3 Adre s.jednostkr

l. Hoża 3 i 25,'7 1 -699 Szczęcln

1.4 Pods tarł,olł,y przed n-riot d z iałirl ności j eclnostk i

Iędnostka oświatowa - szkoła podstawowa

2. Wskazanie okresu objetego spralvozdanie tn

01.0 1.20 19 * 31.12.2019

"). Wskazanie, ze sprarvozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy samorządowych jednostek budzetowych.

4. Ornówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkorvości, w tym metod wyceny aktyrvów i pasywów
(takze amortyzacji)

Aktyrł,a i pasywa wycenialre są prą/ urł,zględnieniu Iradrzędrrych zasad rachunkowości. w sposób przewidziany
ustawą o rachunkorvości - informacje wg załącznika nr l.
Zasady stosowane w prowadzeniu I<siąg lachunkowycl-r:
l. Srodki trwa,le oraz r.vafiości niernaterialne i prawne ulnarza się lub aInorlyzuje według stawek określonych

w przepisacli o podatku dochodowynl od osób prawnych.
2 . O(p\sów umorzeniovy ch dokonuje srę począv szy oś miesląca następu\ąeęg§ p§ mies\ącu przy jętia ślodka

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenię odpisólv umorzenior,vych następuje nie pózniej niż z chwilą zrównania odpisów

utnorzeniorvych z i.l,artością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do łikwidacji, sprzedazy lub
stwierdzen ia j ego r-riedoboru.

4. Wartość poczatkowa środkórv trrvałych i dotychczas dokonane odpisy umorzęniowę podlegają al<tualizacji
zgodnie z zasadalnj określonyrni w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz,

5. Odpisy umorzenior.ve środkórv trwałycli oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach
rachunkowych nliesięcznie, według stallu na koniec danego miesiąca,

6^ Jednorazowo, przęz spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do uzywania. ulnarza się:
a) ksiąźki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne sluzące procesorvi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanęmu w szkołach

i placówkach oświatowych.
c7 odzicz i uInttndltrtlwanie,
d) rneble idywany,
e) pozostałe środki trrvałe (rvyposażenie) oraz rł,artości nienlatęrialne i prawne o wal,tości lnieszczące.; się

w przedziale 0,00 zł - 3500,00 zł. dla których odpisy amortyzacyjne są Llznawane zakoszty uzyskania
przvclrodu w l00 % iclł warlości rv nroInencie oddania do uzywania.

7, Nie umarza się gruntór.ł, oraz dóbr kultury.
8. Srodki trwałę oraz rvartości nietnaterialne iprawne alnortyzuje się rnetoclą liniową.
9. Składniki rrrajatl<u o rvartości:

a) rrie przekraczające.j 0,00 zł. ervidencjonuje się bezpośredrrio w koszty działa]ności i nie podlega_ią
ewiclencj i bilansowej i ptlzabilansolve.i ;

b) rv przedziale 0,00 z] - 999,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia matęriałów w molnęncle
przekazania ich do uzytl<orvania i są objęte ewidencją ilościową;

c) w przedziale 1000,00 zł - 3500,00 zł podlega_ią ewidencji bilansowej na koncię pozostałe środki trlvałe;
d) polvyżej 3500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środkitrwałe.

l0. W przypadku, gdy środek trwały składa się z l,vielu ęlementów zestalvienie jego części składowych stanowi
integralną część dokurnentu OT - Przyjecie Środka Trwałego.

l 1, Na dzień bilansorvy środki trwałe (z wyjątkienr gruntów) ' wycenia się w waftości nętto tj.
z utl,zględnienienr odpisów tttnorzeniowyclr ustalonych na dzień bilansowy.

l2. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód rrrateriałów wycenia się przy
zastosowan iu rnetodv F'l FO



5. Inne informacje

Inne istotne informacje w zakresię przyjętych zasad (polityki) rachuŃowości, w Ęm:. zmiany w polityce
rachunkowości, objaśnienia z zahesuprzyjęĘch zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń
występujących na dzięń 31.I2.2019 roku pomiędzy jednostkami, iĘ.

II" Dodatkowe inforrnacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

l

1.1 Szczegółowy zal<ręs zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych, zawierujący stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia
ztyfilłu: aktlalizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznęgo oraz stan końcowy, a dla
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i t}tułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia,
Informacje wg załącznika rlr 2,

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

l .3. Kwotę dokonanych w trakcię roku obrotowego odpisów aktualizujących warlość aktywów trwaĘch odrębnie
dla dfugoterminowych aĘwów niefinansowy ch oraz dfugoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy samorządowych jednostek budzetowych.

1.4. Wartość gruntów uzytkowanych wieczyście

Jednostka nie uzytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego uz$kowarria gruntów.

1.5 
"

Warlość nieamoftyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, uźywanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z §,tufu umów leasingu

Informacje w g załącznika nt 3,

1.6, Liczbę clraz wartośc posiadanych papierórv waftościowych, w tynr akcji i udziałów oraz dłuznych
pap ierów wańościorvycll

Nie dotyczy samorządowych jednostek budzetowych.

l "7, Dane o odpisach aktualizujących wartość nalezności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, zuwzględnieniem nalęzności
finansowychjednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczekzagrożonych)

Infbnnacje rvg załącznika nr 4.

1.8, Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia tla poczatek roku obrotowego. zwiększeniach.
wl,korzystan i u. r ozyv iązaniu i stan ie l<o ńcorvytn

Jednostka riie posiada rezer\Ą/

t.9, Podział zobowiązań długoterrriinowych o pozostałynl od dnia bilansowego, przewidywanym uIxową
lub rvynikającyrn z irrnego tytr.rłu prawnego, tlkresie spłaty;

a) powyzej l roku do 3 lat

Informacje w g załącznika rlr 5 .

b) powyźej3do5lat
lrifbrrnacje rvg załącznika nr 5,

c) powyźej 5 lat

Infornlacje r,vg załacznika nr 5,

l .l0, Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie zprzepisami podatkowlłni
(leasing operacyjny), a według przepisów o rachuŃowości byłby to leasing finansowy iub zwrotny
zpodziŃem na kwotę zobowiązafi z tytufu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Iędnostka nieposiana umów leasingu

1,11 Lączną kwotę zobowiąz,ań zabezpieczonych na majątku .jednostki zę wskazaniem charakteru i iormy
tlch zahczpieczeń

Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych"

l



I.0. Łączną kwotę zobowiązah warunkowych, w tym równiez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,

takze weks|owych, niewykazanych w bilansie, zę wskazaniem zobowiązah zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i fonny tychzabezpieczeń

Jędnostka nie posiada zobowiązań warunkowych

1,13, Wykaz islotnych pozycji czyrlnyclr ibiernirch rozliczęń nriędzyokresowyclr, wtym krvotę czynnych rozliczęń
ntiędz1,okresowych kosztór,v statrorviących róźnicę rniędzy wartością otrzyn-ranych finansowych składników
aktywów a zobclwiązanieIn zapłaty za nie

Informacj e w g załącznlka rlr 6,

1,14. ł-ącznąkwotę otrzymanychprzez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostl<a nie posiada gwaranc.ii i poręczeri

1 .15. I(wotę wypłaconych środków pienięzrrych na świadczenia pracownicze

Informacje w g załącznika nr 7 .

l .l6. Inne inforrnacje

W tym np.: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np. nalezności
długoterminowe, objaśnienia pozycji wykazanych jako inne np. inne nalęzności czy inne zobowiązania,
inŃmacje o środkaóh ,gro-idrony"h na rachunku VAT, itp, Inne należności: nalężności z ZFŚS, opłaty za
nnhwf w nddziałac.h nrzerlszlrolnvch Tnne z.ahowiaz.ania: odnrawa nośmieńna. Stan rachunku VAT-0_00 zł

2.

2.1 Wysokość od p isów aktual izuj ących waltość zap asów

Inforrnacje rvg załącznil<a nr 8.

2.2, 11orr1 1yytworzenia środltów tnuvałych rv btrdowie. w tym odsetki oraz różnice kursowe, które porviększyĘ
koszt wytworzenia środków truvalvch lv budowie w roku obrotowylx

Jednostl<a nie wytwarzała w roku obt,otorvynl środl<órv trwalvch we własnym zal<resie izałożyła, ze w pozycji
tej nie wy,l<azLrje środkorł,trr,vał,vch rv budowie realizowan1,,ch siłarni obcymi, czyii wycenianych lvedług cen
rrabycia"

Jeżeli jednostka rvytwarza-Ia w roku obrotowyIn środl<i trwale lve własnym zakresie to wykazuje informacje
wg załącznika lrr 9.

z.,). Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub l<tóre

wystąpiły incydentalnie

Informacje wgzałącznika nr 10.

2.4. lntbrnlacje o l<wocie należrrości z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
nlinistl,orvi właściwemu do spraw flnar-rsów prrblicznyclr wykazywanych w sprawozdar-riu z wykonania planu
dochodólv [l,-,Or.1olvy,ch

Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.

2.5, Inne inforllacje

Wszelkie inne inforlnac_je niezbędne do rzętelnego i jasnego plzedstawienia sytuacji majątkowej, linansowej
i rvyniku fiIransowego,jednostki,

3. lnne infbrrnac_je niz rvy,nrietrione pow_vzej, jezeli mogłyby r,v istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkorł,e,| i firrarisowej oraz lvynik tinarrsowy jedrlostki

W tym:
* informację o znacząaych zdarzerliach. dotyczących łat ubiegłych, u.lętych w sprawozdaniu finansowym

roku obrotowego.
* inforrnac.j ę o znaczącycll zdarzeniach, jal<ie nastąpi-ly po dniu bilansowym. a nieuwzględnionych

rv sprawozdaniu fi nansowym,

_ 
*"]::. aktywów i pasywów clot. Paristrvorvyclr Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Prac;l),

ż020.03.0ż.......,.,,..,,,,.

1rok. nliesiąc. dzieti)
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'S. _S_hą)il§hęczewsko
(Kięrownik jednostki)
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nani""JAsirowsko
(Glówny Księgowy)


