INFORMACJA DODATKOWA – 2018r.
(Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Jasnogórska 8
42-201 Częstochowa
Podstawowy przedmiot działalności : działalność edukacyjna.
2. Okres sprawozdawczy
01-01-2018 - 31-12-2018
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
Nie dotyczy
4. Omówienie przyjętych zasad ( polityki rachunkowości), w tym wyceny aktywów i pasywów.
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wyniku finansowego
1). Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.
- Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na
dzień bilansowy. IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie stosuje zasady wyceny aktywów i
pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach
szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
-Wartości niematerialne i prawne:
a) ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia,
b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej,
c) otrzymane w drodze darowizny – w wysokości określonej w decyzji lub w wartości
rynkowej Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości
ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych
z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych;
dla oprogramowania komputerów i praw autorskich – nie więcej niż 50%, oznacza to, że
amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków
na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości
początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako
pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do
używania.
- Rzeczowe aktywa trwałe :
a) środki trwałe,
b) pozostałe środki trwałe,
c) zbiory biblioteczne,
d) inwestycje.
- Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o
rachunkowości. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia,
b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów
z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku – na podstawie szacunków dokonanych
przez powołaną przez kierownika jednostki komisję, w oparciu o opinię rzeczoznawcy,
z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia w przypadku
otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych
jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej.
- Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej
o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
- Inwestycje – wyceniane są w cenie nabycia wszystkich zużytych do ich wytworzenia
rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę
wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do
wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych – aktywów
trwałych w tym również:
a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług ,
b) opłaty notarialne, sądowe, itp.,
1.

- Należności – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty
(z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę), pomniejszonej
o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności. Należności z tytułu dostaw
i usług, bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych.
Należności w walutach obcych wyceniane są – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ustalonym dla danej waluty przez NBP. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności
głównej z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Odsetki od nieterminowo
uregulowanych należności w kwocie, która nie przekracza kosztów wysłania upomnienia
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru wg cennika Poczty Polskiej - podlegają, na
wniosek kierownika jednostki, zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych lub
finansowych. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż
na koniec każdego kwartału lub w momencie ich zapłaty.
- Materiały – w przypadku ich wystąpienia przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu plus
nie podlegający odliczeniu VAT. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów
materiałów według cen zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową.
Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku
obrotowego na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów w cenie
zakupu, który ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszt
działalności.
- Zobowiązania (krótkoterminowe) – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie
wymagającej zapłaty.
- Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa – w księgach
rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.
2) Zasady ustalania wyniku finansowego.
- Wynik finansowy ustalany jest w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat na
koncie 860 „Wynik finansowy”.
- Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według
rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz
kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od których
odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku wg stawek amortyzacyjnych.
- Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest w zespole „7” kont
z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów:
a) ze sprzedaży produktów i kosztów ich wytworzenia ,
b) z przychodów z tytułu dochodów budżetowych,
c) z przychodów i kosztów finansowych,
d) z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
e) z operacji nadzwyczajnych.
Zgodnie z zasadą istotności rezygnuje się z rozliczeń międzyokresowych kosztów nieistotnych
co do wielkości wyniku finansowego oraz kosztów występujących z tego samego tytułu i
przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości.
- Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont zespołu „4” oraz kont zespołu
„7”.
- W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte w paragrafach wydatków
podporządkowane są do właściwych pozycji kont kosztów rodzajowych.
5.

Inne informacje mające wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe
- nie występują
II

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
- tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
- tabela nr 3
1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych.
- tabela nr 4 i tabela nr 5

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
- tabela nr 6
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
- tabela nr 7
1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
- tabela nr 8
1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)
- tabela nr 9
1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- tabela nr 10
1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
- tabela nr 11
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
- tabela nr 12
1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy
tych zabezpieczeń
- tabela nr 13
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
- tabela nr 14
1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
finansowych składników a zobowiązaniem zapłaty za nie:
- tabela nr 15
1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- pozycja nr 1 w tabeli nr 16
1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- pozycja nr 2 w tabeli nr 16
1.16 inne informacje
- pozycja nr 3 w tabeli nr 16
2
2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- pozycja nr 4 w tabeli nr 16

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:
- pozycja nr 5 w tabeli nr 16
2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
- pozycja nr 6 w tabeli nr 16
2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania
planu dochodów budżetowych
- pozycja nr 7 w tabeli nr 16
2.5 inne informacje
- pozycja nr 8 w tabeli nr 16
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- pozycja nr 9 w tabeli nr 16.

