
szkoła Podstawowa nr 1

Konstytucji3Maja

INFORMACJA DODATKOWA

i. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególni
L.

1.1. Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa Nr1
1.2. Siedziba jednostki
Szkoła Podstawowa NrI, ul. Zamkowa 19 w Golubiu-Dobrzyniu

1.3. Adres jednostki
ul. Zamkowa 19 , 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4, Podstawowy przedmiot działalności
Szkoła Podstawowa Nr I jest jednostką organizacyjną podlegającą pod Urząd Miasta,
która zajmuje się zdobyciem umiejętności wzakresie czytania, pisaniailiczenia oraz podstawowych
umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny,
matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka,
muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w
zakresie szkoły podstawowejjest obowiązkowa.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01-31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

jętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywówi pasywów.

Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości
oraz rozporządzenie 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.
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów (uwzględniając przepisy szczególne
wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych) według w szczególności niżej przedstawionych
zasad:

- Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu
amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych(załącznik nr 1 do ustawy) - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, umorzenie ujmowane jest na koncie

071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża
konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

- Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z
wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze
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takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.

iż

„Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, wtym dóbr kultury — o ile jednostka dysponuje

„ Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środkówtrwałych, używanychna
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. Daneo odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiąza! tanie na koniec roku obrotowego, z



Nagrody jubileuszowe - 10.800,56
Ekwiwalent za urlop  - 28.731,22
Odprawy emerytalne - 20.888,40

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

”
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, wtym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

2
„ Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub

które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. Informację o kwocie należnościz tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanychw sprawozdaniu z
wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Wartość pozostałych środków trwałych - 791.734,46
Zbiory - 34.776,43

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

Nie dotyczy
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