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ACJA DODATKOWA

I.

1

1.1 nazrvę jedrrostki

3gólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

I.2 siedzibę jednostki

Jzczęcin
l.J adres _icdnostki

70-351 Szczecinul. Bolesława Smiałego 42-43

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Prowadzenie szkół podstawowych

2. lvskazani e okręsu obj etego s1,1lawozdanienr

0 1.0 1 .201 8 -3I.I2.20I8

J. wskazanie, ze sprawozdatrie finansorve zarviera dane łączne

Sprawozdanie j ednostkowe

4, omówienie przyjęĘch zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasyvów (także

amoĘzacji)
Akrywa i pasywa wyceniane sąprzł uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachuŃowości, w sposób przewidziany
ustawą o rachuŃowości - informacje wg. załącznikanr l.
ZasaĘ stosowanę w prowadzeniu ksiąg rachuŃowych:
l. Środki trwńę orazwariości niematerialne i prawne umarzasię lub amoĘzuje według stawek określonych w

przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2, Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do uzywania.
3. Zakoficzenie odpisów umorzeniowych następuje nie pómiej nźzch,wilązrównania odpisów umorzeniowych

z wartością początkową środka trwałego lub przemaczenia go do tikwidacji, sprzedaĘ lub stwierdzenia
jego niedoboru.

4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji
zgodnie zzasńami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki alłaalizacji odnoszone są na fundusz.

5. Odpisy umorzeniowe środków trwaĘch oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach
rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.

6. Jednorazowo,przęz spisanie w kosźy w miesiącu przyjęcia do uzywania, umarza się:
a) książki i inne zbiory biblioteczre,
b) środki dydaĘczrre słuzące procesowi dydaĘczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i

placówkach oświatowych,
c) odzież i umundurowanie,
d) meble i dywany,
e) pozostałe środki trwałe (wyposazenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się

w przedzia\e 0,0l. ń - 3500,00 ń, d|aktórych odpisy amortyzacyjne są uzrrawane zakosz$ uzyskania
przychodu w l00 % ich wartości w momencie oddania do uąrwania.

Nię umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
Środki twałe orazwartości niematerialne i prawne amoĘzuje się metodą liniową.
Składniki majątku o wartości:

nie przekaczającej 0,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszĘ działalności i nie podlegają
ewidencji bilansowej i pozabilansowej ;

w przedziale 0,0l.ń- 300,00 złpodlegają odpisaniu w ciężar kosźów zvĘcia materiałów w momencie
przekazania ich do uźytkowania i są objęte ewidencją ilościową;

w przedziale 301,00.zł - 3500,00 złpodlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki frwałe.
10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi

integralną część dokumentu OT - Pr4{ęcie Środka Trwałego,
11.Na dzień bilansowy środki trpałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj, z uwzględnieniem

odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy

zastosowaniu metody fifo.

,7.

8.

9.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoo obejmuje w szczególności:



5. inne informacje

Innę istotne informacje w zakresię przyjęĘch zasad (polityki) rachunkowośći.
iwidencję kosźów wg rodzajów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4 ,,Koszty wg rodzajów i ich rozliczęnie"

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

zawierĄący stan tych aĘwów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszęnia z ty,tułu: aktualizacji

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrmęgo orazstan końcowy, a dla majątku amoĄ/zowanego

- podobne przedstawienie stanów i §rtułów zmian dotychczasowej amoĘzacji luli umorzenia

- informacje wg. zńącmikanr 2

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwaĘch, w Ęm dóbr kultrrry - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak wiedzy

1.3. kwotę dokonanych w trakcię roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aĘwów trwaĘch odrębnie dla

długoterminowych aĘwów niefinansovlych oraz długoterminowych aktywów finansowych

- wypełnia Urząd Miasta Szczecin

1.4. wartość gruntów uzytkowanych wieczyście

- wypełnia Urząd Miasta Szczecln

1.5. wańość nieamortyzowanych lub nieumarzanvch przezjednostkę środków trwĄch, uzywanych na podstawie

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w §,m z tl"tułu umórv leasingu

- informacje wg. zŃącznikanr 3

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuimych papierów

wartościowych

- wlpełnia Urząd Miasta Szczecin

1.7. danę o odpisach aktualizujących wartość należności, zę wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,

zwiększeniach, wykorzystaniu, tozvtiązaniu i stanię na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należrości
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan poĘ czek zagrożonych)

- informacje wg. zńącznlkanr 4

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia napoczątekroku obrotowego, zwiększeniach, uykorzystaniu,
rozwiązanil i stanie końcowym

1 .9. podziń zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową

lub wynikającym z innego Ęrtułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej l roku do 3 lat

- informacje wg. załącznikanr 5

b) powyżej 3 do 5lat
- informacie wg. zńącznkanr 5

c) powyżej 5lat
- informacje wg. załącznikanr 5

1,10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

(leasing operaryjny), a według przepisów o rachunkowości byĘ to leasing finansowy lub zwrotny zpodzińem
nakwotę zobowiEzńzĘhlłu leasingu finansowego lub leasingu zrłrotnego

Brak umów leasingu w jednostce

1.11 łącmą kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy Ęch
zabezpieczeń

- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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1.12.
także wękslowych,\ffiffi?źdł!?nfuoBlffi§el#CItiŚÓzaniem zobowiązań zńezpieczonych na majątku
jednostki oraz charalłęru i formy Ęch zabezpieczeń

- wypełnia Urząd Miasta Szczecin

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biemych rozliczeń międzyokresowych, w Ęm kwotę czynnych rozliczen
międzyokresowych kosźów starrowiących,różnicę międzry wańością otrzymanych finansowych składników
aĘwów a zobowiązaniem zapłaĘ za nie

- informacje wg. zńącmńkanr 6

I.14, Łącznąkwotę otr4zmanychprzez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- wypełnia Urząd Miasta Szczecin

1.15. kwotę wypłaconych środków pienięzrrych na świadczenia pracownicze

- informacje wg. załącnlikanr 7

1.16. inne informacje

Wyłączeniaztytńlrozliczeń występujących na dzień 3I.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.

2. ]492,20 - wartość obrotów MOPR Szczecin

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- informacje wg. zńącnikanr 8

2.2. kosź wytworzenia środków trwĄch w budowie, w tym odsetki orazróżmice kursowe, które powiększyły kosź
wl.tworzenia środków trwaĘch w budowie w roku obrotowym

- informacje wg. załącznkanr 9

2.3. kwotę i charakterposzczególnychpozycjiprzychodów lub kosńów onadzwyczajnej wartości lub które wystąpiĘ
incydenta|nie

- informacje wg. załączrika nr 10

2.4. informację o kwocię nalęzności z Ętułu podatków realizowanych przez organy podatkowe pod|egłe ministrowi
właściwęmu do spraw finansów publicznych w_ł,kazy-wanych rv sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budżetowych

1730,07

2.5. inne informacje

w tym: informacje o środkach zgromadzotlych na rachuŃu VAT 920,00

J- Inne informacje niZ wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę syfuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- informacj e o znaczącychzdarzeniach, doĘczących lat ubiegĘch, ujęĘch w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego,

- informacj ę o zraczącychzdarzeniach, jakie nastąpiĘ po dniu bilansowyn, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym,

- zniany w polityce rachunkowości,

_ :1T::'aktywów 
i pasyrłów dot. Pństwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),


