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a)

Pozycja aktywów lub pasywów Wycena na dzień bilansowy

wartości niematerialne i 

prawne

gdy ich wartość jest wyższa niż 10 000,00 zł, 

- zakupione - wg cen nabycia, 

- wytworzone we wsłasnym zakresie - wg kosztów wytworzenia,

- otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny - wg wartości rynkowej na dzień nabycia 

lub w wartości określonej w umowie, w przypadku trudności z ustaleniem ceny rynkowej - 

wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

 - otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki budżetowej - w wyskokości 

określonej w decyzji lub w wartości wskazanej w protokole przekazania,

 - ujawnione - wg posiadanych dokumentów, uwzględniając stopień ich zużycia, a w 

przypadku ich braku wg wartości rynkowej,

pozostałe wartości 

niematerialne i prawne

gdy ich wartość jest równa lub niższa niż 10 000,00 zł i wyższa niż 1 000,00 zł, 

- zakupione - wg cen zakupu,

- wytworzone we własnym zakresie - wg kosztów wytworzenia,

- otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny - wg wartości rynkowej na dzień nabycia 

lub w wartości określonej w umowie, w przypadku trudności z ustaleniem ceny rynkowej  - 

wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

- otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki budżetowej - w wyskokości 

określonej w decyzji lub w wartości wskazanej w protokole przekazania,

- ujawnione - wg posiadanych dokumentów, uwzględniając stopień ich zużycia, a w 

przypadku ich braku wg wartości rynkowej,

środki trwałe

gdy ich wartość jest wyższa niż 10 000,00 zł:

 - zakupione - w cenie nabycia,

 - wytworzone we własnym zakresie - wg kosztów wytworzenia, 

 - otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny - wg wartości rynkowej na dzień nabycia 

lub w wartości określonej w umowie, w przypadku trudności z ustaleniem ceny rynkowej - 

wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

 - otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki budżetowej - w wyskokości 

określonej w decyzji lub w wartości wskazanej w protokole przekazania,

 - ujawnione - wg posiadanych dokumentów, uwzględniając stopień ich zużycia, a w 

przypadku ich braku wg wartości rynkowej,

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

metody wyceny aktywów i pasywów
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pozostałe środki trwałe

gdy ich wartość jest równa lub niższa niż 10 000,00 zł i wyższa niż 1 000,00 zł:

- zakupione - wg cen zakupu,

- wytworzone we własnym zakresie - wg kosztów wytworzenia,

- otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny - wg wartości rynkowej na dzień 

nabycia lub w wartości określonej w umowie, w przypadku trudności z ustaleniem 

ceny rynkowej  - wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

- otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki budżetowej - w 

wyskokości określonej w decyzji lub w wartości wskazanej w protokole 

przekazania,

- ujawnione - wg posiadanych dokumentów, uwzględniając stopień ich zużycia, a w 

przypadku ich braku wg wartości rynkowej,

środki trwałe w budowie
w wartości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania, 

ulepszenia i nabycia środka trwałego, pomniejszonego o odpisy aktualizujące koszty 

środków trwałych w budowie

należności
w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, w wysokości wymaganej zapłaty, czyli 

łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w 

wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów

środki pieniężne
krajowe środki pieniężne (złote polskie) w wartości nominalnej.  Walutę obcą na dzień 

bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez  Prezesa 

NBP na ten dzień.

fundusz jednostki w wartości nominalnej

zobowiązania
w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się na 

dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez  Prezesa NBP na 

ten dzień.

fundusze specjalne w wartości nominalnej

b)

Pozycja aktywów Zasada i metoda amotyzacji

wartości niematerialne i 

prawne

umarza się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostały 

wprowadzone do ewidencji; do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy 

odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z ich wartością początkową lub kończy z 

ostatnim dniem miesiąca, w którym wartość niematerialną i prawną wycofano z ewidencji 

(na skutek likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, stwierdzenia niedoboru itp.).

Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące 

pozostałe wartości 

niematerialne i prawne
jednorazowa amortyzacja (umorzenie) w dniu ich przyjęcia do używania

środki trwałe

umarzane stopniowo według metody liniowej począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym przyjęto je do ewidencji według stawek amortyzacyjnych i zasad, o 

których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, do końca miesiąca, w 

którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z ich 

wartością początkową lub kończy z ostatnim dniem miesiąca, w którym środek trwały 

wycofano z ewidencji (na skutek likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, stwierdzenia niedoboru 

itp.).

Nie umarza się gruntów (z wyjątkiem prawa wieczystego użytkowania gruntów) oraz dóbr 

kultury.

pozostałe środki trwałe

jednorazowa amortyzacja (umorzenie) w dniu ich przyjęcia do używania. Jednorazowo 

przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się bez względu na 

wartość: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, służące procesowi 

dydaktyczno-wychowawczemu, realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 

odzież i umundurowanie (ewidencjonowane na kartach osobistego wyposażenia), meble i 

dywany, inwentarz żywy, które zostały sfinansowane ze środków na wydatki bieżące.

c)

Pozycja aktywów lub pasywów, 

zdarzenie
Opis przyjętej zasady polityki rachunkowości

środki trwałe
bez względu na wartość początkową do środków trwałych zalicza się wszystkie środki 

trwałe z grupy 0, z grupy 1 i z grupy 2

przyjęte zasady i metody amortyzacji

pozostałe zasady polityki rachunkowości



pozostałe środki trwałe

do pozostałych środków trwałych zalicza się również sprzęt komputerowy i audiowizualny o 

wartości początkowej równej lub niższej od 1 000,00 zł. 

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się bez 

względu na wartość: odzież i umundurowanie (ewidencjonowane na kartach osobistego 

wyposażenia), meble i dywany, inwentarz żywy,  które zostały sfinansowane ze środków na 

wydatki bieżące.

materiały
jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są 

bezpośrednio do zużycia w działalności i nie podlegają inwentaryzacji.

należności

Odpisy aktualizujące: jednostka dokonuje obligatoryjnych odpisów aktualizujących zgodnie 

z art. 35 b ustawy o rachunkowości. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i 

majątkowej dłużnika, wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie 

należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością: do roku – bez 

odpisu   aktualizującego, powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. 

Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, 

lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na 

koniec tego kwartału. Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych i 

publicznoprawnych nieprzekraczających trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez 

operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, za traktowanie przesyłki 

listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej).

rozliczenia 

międzyokresowe czynne

mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają 

koszty działalności

rozliczenia 

międzyokresowe bierne
jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
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załącznik nr 8 do informacji dodatkowej

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu 

prawnego, okresie spłaty:

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy 

i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Próg istotności - 1% sumy bilansowej wykazanej w sprawozdaniu jednostkowym poprzedniego roku budżetowego. 

załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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

brak informacji

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

aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

załącznik nr 6 do informacji dodatkowej

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)
załącznik nr 7 do informacji dodatkowej

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 

końcowym

załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 

aktywów na początku 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.

załącznik nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej
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11.04.2019                                    Jan Rodak
dzień, miesiąc, rok                                                                        kierownik jednostki

Alicja Hermanowicz
główny księgowy

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

inne informacje

brak informacji

brak informacji

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

załącznik nr 17 do informacji dodatkowej

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

załącznik nr 13 do informacji dodatkowej

załącznik nr 14 do informacji dodatkowej

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

inne informacje

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

załącznik nr 15 do informacji dodatkowej

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków 

trwałych w budowie w roku obrotowym
załącznik nr 16 do informacji dodatkowej

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

brak informacji

załącznik nr 12 do informacji dodatkowej

powyżej 5 lat

załącznik nr 9 do informacji dodatkowej

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
umowy leasingu jednostka kwalifikuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

załącznik nr 10 do informacji dodatkowej

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
załącznik nr 11 do informacji dodatkowej

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
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