
INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1

1.1. Nazwa jednostki
Ośrodek Sportui Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

1.2. Siedziba jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sportowa 8

1.3. Adres jednostki
ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4. Podstawowy przedmiot działaln
Podstawowym celem dzialania Ośrodka Sportu i Rekreacji jest realizowanie zadań w dziedzinie
upowszechniania sportu i rekreacji, a w szczególności dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny
i zdrowie mieszkańców Golubia-Dobrzynia.
Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności
- rozpoznawanei rozbudzanie zainteresowań sportowych;

ztałtowanie wzorów aktywnego uczestnictwaw sporcie rekreacji;
- popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu oraz rekreacjii turystyki;- prowadzeniedzialalnościsportowej, turystycznej i rekreacyjnej;
- współdziałanieze szkołamii klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki;
- tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
- propagowanie i realizacja usług w zakresie sportu i rekreacji;
- wynajem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
- tworzenie bazysportowej i zasad jej wykorzystania.
Wymienione zadania realizowane są poprzez.
- zespołowe uczestnictwo w prowadzonych zajęciach;
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnychi turystycznych;
- umożliwienie rozwijania indywidualnych zainteresowań

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01-31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywówi pasywów
(także amortyzacji)
Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości
(Dz. U.z2019 r. poz. 351 z późn. zm.)oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planówkont dla budżetu państwa, budżetów jednostek

du terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywawyceniane są przy wszględnieniu w/w przepisów
(uwzględniając przepisy szczególne wydane na podstawie ustawy 0 finansach publicznych) według

w szczególności niżej przedstawionych zasad:

samorz

- Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu
amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych (zalącznik mr 1 do ustawy) - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy odmiesiąca



następującego po miesiącuprzyjęcia środka trwalego do używania, umorzenie ujmowane jest na koncie
071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża
konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. Wjednostce przyjęto metodęliniową dla wszystkich środków
irwałych.

- Pozostałe środki trwale, to środki, które finansuje się ze środkówna bieżące wydatki(zwyjątkiem
pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na
inwestycje).

- Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zl,zwyłączeniem zakupów
imvestycyjnych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. wsprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (Dz. U.z2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), klasyfikuje się w paragrafach 606,
608, 612 i 614, o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej wart. 16f ustawyz dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowymod osób prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 865, z późn. zm).

- Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej
nakoncie 013 „Pozostałe środki trwale” i umarzasię je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,
aumorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z koniem 401 „Zużycie
materiałów i energii”.

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środkówwprowadza się do ewidencji w cenie
nabycia,zaśotrzymane nieodpłamie na podstawie decyzji właściwego organu wwartości określonej
w tej decyzji, a otrzymanena podstawie darowizny wwartości rynkowej na dzień nabycia.
- Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty
zakupu nie stanowią istomej wartości - w jednostce wycenia się je w cenach zakupu; rozchód
materiałów wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO); jednostka prowadzi
ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

5. Inne informacje
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji dzialania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególno
1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów środków trwałych, wartości niematerialnychi 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
Według tabeli stanowiącej załącznik nr1
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, wtymdóbr kultury —oile jednostka dysponuje.
takimi informacjami
„Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartoś iiami rynkowymi.

1.3. Kwota 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
Gruntyw trwałymzarządzie

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środkówtrwałych, używanychna
podstawie umów najmu, dzierżawyi 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 wynikającymz innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej | roku do 3 lat
Nie dotyc.
b) powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy
©) 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 zobowiązańz 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 udzielonychprzez jednostkę gwarancji
poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych
na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy

1.13. Wykaz istoinych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
finansowych składników aktywówa zobowiązaniem zapłaty za nie
Nie dotyczy

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanychw bilansie
Nie dotyczy



1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
587.741,02 zł

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 kosztówo 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
Niedot

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


