
Informacja dodatkowa.  

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.   

1.1 nazwę jednostki 

  SZKOŁA PODSTAWOWA im. Orła Białego w Michałówce 

1.2 siedzibę jednostki 

  Michałówka 3,08-400 Garwolin, woj.mazowieckie 

1.3 adres jednostki 

  Michałówka 3,08-400 Garwolin, woj.mazowieckie 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  Usługi edukacyjne i wychowawcze. Prowadzenie szkoły podstawowej 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

  Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych 

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

 Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że: 

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

- Do środków trwałych zalicza się przedmioty, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, są kompletne, zdatne do użytku i 

przeznaczone na potrzeby jednostki, a wartość początkowa jest nie niższa niż wartość określona w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych poniżej której odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do 

używania. Obecnie wartość ta wynosi 10.000 złotych. 

- Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. 



- Środki trwałe w budowie wycenia się według kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Wycena 

obejmuje koszty związane z budową, zakupem, montażem, przystosowaniem, ulepszeniem i nabyciem podstawowych środków trwałych oraz 

pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów od momentu rozpoczęcia budowy lub ulepszenia, aż do 

momentu przekazania zbudowanego lub ulepszonego środka trwałego do używania pomniejszonych ewentualnie z tytułu trwałej utraty ich 

wartości. 

- Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w 

odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 

- Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia środka do użytkowania: książki i zbiory 

biblioteczne, środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania i wychowania w szkołach i przedszkolach, odzież i 

umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł. 

- Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 

- Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. 

- Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 

zapłaty zgodnie z art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Należności aktualizuje się metodą wyceny należności na podstawie struktury wiekowej 

(czasowej) okresów zalegania z płatnością należności, gdzie wielkość odpisu aktualizującego należności uzależniona jest od okresu ich 

przeterminowania- przyjmuje się, że im starsza należność, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostanie ona ściągnięta przez 

jednostkę. Przy tej metodzie określono procentowy wskaźnik ryzyka nieściągalności w poszczególnych grupach: 

- należności przeterminowane do 6 m-cy – bez odpisu aktualizującego 

- należności przeterminowane od 6 m-cy do roku – odpis w wysokości 25% 

- należności przeterminowane od roku do 2 lat – odpis w wysokości 50% 

- należności przeterminowane powyżej 2 lat – odpis w wysokości 100% 

Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane na dzień bilansowy. 

- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. 

- Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. 

 

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 

 
 

Majątek trwały – wartość brutto 

Lp. 
Składniki majątku 

trwałego 

Wartość 

początkowa 

brutto -BO roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości 

początkowej Przemieszczenia 

wewnętrzne 

składników 

majątkowych 

Zmniejszenie wartości początkowej 
Wartość końcowa 

brutto BZ roku 

obrotowego Nabycie Aktualizacja Sprzedaż Likwidacja  Inne 

I. 
Wartości niematerialne i 

prawne 
        

II. Rzeczowe aktywa trwałe 3.856.772,79 13.638,24      
3.870 411.03 

 

1. Środki trwałe 3.856.772,79 13.638,24    
 
 

 
3 870 411.03 

 

1.1 Grunty  2,9       2,9 

1.1.1 

Grunty stanowiące własność 

j.s.t., przekazane w 

użytkowanie wiecz.  
        

1.2. 
Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 
3.522.450,72       3.522.450,72 

1.3. 
Urządzenia techniczne 

i maszyny 
297.639,93 13 638,24      311 278,17 

1.4. Środki transportu         

1.5. Inne środki trwałe 36.679,24     
 
 

 

 
36 679.24 

 



 

Lp. 

 Amortyzacja (umorzenie)  Wartość netto majątku trwałego 

Składniki majątku 

trwałego 

Stan na początek 

roku 

Umorzenie 

za rok 
Aktualizacja 

Inne 

zwiększenia 

Zmniejszenie 

Odpisy 

aktualizujące 

wartość 

majątku 

trwałego 

Stan na początek 

roku BO 

 

Stan na koniec 

roku BZ 

I. 
Wartości niematerialne 

i prawne 
   

 
 

 
  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1.824.539,40 

       
 106 444,26     

 

 

 

 

 

2.032.233,39 

 
1 939 427.37     

 

1. Środki trwałe 1.824.539,40 106 444,26  

 
        
 

 

2.032.233,39 

 
1 939 427.37     

 

1.1. umorzenie grunty     
 

 
 

2,90 2,90 

1.1.1 

umorzenie grunty 

stanowiące własność j.s.t., 

przekazane w użyt. wiecz 
   

 
 

 
  

1.2. 

umorzenie budynki, lokale i 

obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 
1.710.726,13 84.418.58  

 
 

 
1.811.724,59 1.727 306.01 

1.3. 
umorzenie urządzenia 

techniczne i maszyny 
81.131,59 

      
   19.327.00     

 

 

 

 

 

216.508,34 210.819.58 

1.3. umorzenie środki transportu         

1.4 
umorzenie inne środki 

trwałe 
32.681,68 

           
2.698.68     

 

 

 
        
 

 

3.997,56 1.298.88 

 
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto 

Stan na początek roku BO 

 

1.026.182,37 

 

Zwiększenie 

    
315 909.01     
 

Zmniejszenie 

 

1 037.26 

Stan na koniec 

roku BZ 

1.341.054,12 

2. 
Środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 
        

3. 
Zaliczki na środki trwałe w 

budowie (inwestycje) 
        



Pozostałe środki trwałe - umorzenie 

Stan na początek roku BO 

1.026.182,37 

 

Zwiększenie 

315 909,01 
 

Zmniejszenie 

1.037.26 

Stan na koniec 

roku BZ 

1.341.054,12 
 

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

  Nie występują 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 

niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

  Nie występują  

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  Nie występują 

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 występują  

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 występują 

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 

   Brak zobowiązań 

b) powyżej 3 do 5 lat 

   Brak zobowiązań 

c) powyżej 5 lat 

   Brak zobowiązań 



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 

  Kwota kosztu rozliczanego w czasie nie jest istotna z punktu widzenia rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 

finansowego jednostki dlatego też jednostka stosuje uproszczenia na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości 

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

   Nie występują 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

  Na świadczenia pracownicze wydatkowano łączna kwotę 154.708 zł w tym :  

1. odprawy emerytalne                             76.638,72           zł 

2. nagrody jubileuszowe                           68.063,30           zł 

3. świadczenia urlopowe                           10.005,98           zł 

 

1.16. inne informacje 

   W prezentowanym sprawozdaniu niewykorzystane środki pieniężne z wydzielonego rachunku dochodów za rok 2020 zostały przeksięgowane 

na konto 860, czyli pomniejszają wynik finansowy. 

2.   

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

  Nie wystąpiły 

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 wystąpiły  

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-29091994-r-o-rachunkowosci,dc75ji904,1.html


  Nie wystąpiły 

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 

  Nie dotyczy 

 


