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Informacja dodatkowa
L Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1

1.1 nazwę jednostki

Szkoła Podstawowart 7 im,PaĘzantów Zięmi Kieleckiej w Kielcach

I.2 siedzibę jednostki

Kielce

1.3 adres jednostki

ul. Zimna 16 25-73ż Kielce

1.4 podstawowy przedmiot działalności j ednostki

Edukacj a dzięci i młodzieży

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01,0L2020r, - 3 I.12,2020t.

J. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera daneŁączne

Nie dotyczy

4. omówienie przyjęĘch zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amoĘzacji)
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Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą programów komputerowych.

Dziennik prowadzony jest według zdarzeń, jakie nasĘpiĘ w danym okresie

sprawozdawcryffi, ujmowane są w nim chronologicnie:+ naleźności doĘczące
dochodów własnych zĘĄ, żryvvienia ujmuje się zbiorczo na koniec miesiąca*

zobowięania doĘczące wydatków budżetowych i dochodów własnych ujmuje się na

ostatniego dnia miesiąca
* zużycie art. Ąrwnościowych ujmuje się zbiorczo na koniec miesiąca
* zuĘcie ań. chemicznych, gospodarczych ujmuje się zbiorczo na koniec miesiąca
* naliczenie wynagrodzeń i ich pochodnych ujmuje się zbiorczo na koniec miesiąca.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną . Zdarzenia na

nich rejestrowane nie powodują zmianw składnikach Ńtywów i pasywów.

W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

1) spis z natury, polegający na: zliczeniu, rvłażeniu, oglądzie rueczovłych

składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym orazna
wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
2) uzgodnienie z bankami i kontrńentami sald należności oraz powierzonych

kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzeniazgodności ich stanu

wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych róznic,

3) porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi

dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do

ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyĄiwłaściwego
organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w
wartości rynkowej na dzięńnabycia. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania

wycenia się:

w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli kosźy zakupu nie

stanowią istotnej wartości,
w przypadku wytworzenia we własnlrm zakresie - według kosźu wfiorzenia, zaś

w przypadku trudności z ustaleniem kosźu wytworzenia - według wyceny dokonanej

ptzezrzeczo7Aawcę,

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów

z uwzględnieniem zuĘcia, aptzy ich braku według wartości godziwej,

w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub

w niższej wartości określonej w umowie o ptzekazaniu,

w prązpadku otrzymaniaw sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki

samorządu terytorialnego -w wysokości określonej w decyzji o ptzekazanil,
w przypadku otrąmania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości
wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

w przypadku otrzymania ze zlikwidowanej jednostki- w wysokości wańości
początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia zpoprzedniego miejsca. W jednostce

przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwĄch. Pozostałe środki trwałe

ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013o wartości początkowej

przekraczającej kwotę 2\\ń,Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej

nieprzekraczającej200 złujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej
przedmiotów niskocennych i spisuje się je w koszty z datą zakupu. Wyjątek stanowią

środki ottzymane w ramach realizowanych projektów - ujmowane zgodnie z protokołem

ptzekazania. Środki trwałe w budowie w okresie budowy, monta,żu, przystosowania,



ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwaĘch otazkosńy nabycia pozostałych

środków trwĄch stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczonę do

dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Zakupione zbiory biblioteczne
wyceniane są w cenie zakupu, Zbiory ujawnione, darowane wycenia się wedfug wartości

vłykazanej w akcie darowizny a jeżeli nie jest to określone to w wartości szacunkowej

ustalonej komisyjnie i zatvlietdzonej ptzezkierownika biblioteki. Rozchody wycenia się

w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w
100% w miesiącu przyjęciado używania. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu

materiałowęgo dla takich materiałów jak: aĘkuĘ biurowe, piśmienne, środki do

bieżącychkonserwacji, napraw i inne, które bezpośrednio po zakupie przekazywane są

do zuĘcia, zamontowania. Wartośó tych materiałów podobnie jak biletów iznaczków
pocźowych odpisuje się w momencie zakupu w kosźy, z pominięciem ewidencji

księgowej na koncie 310, nie podlegają invłentaryzacji na koniec roku, Pracownik
sekretariatu dla biletów prowadzi rejestr zuĘcia (kontrolkę wydanych biletów)
natomiast rejestr wykorzystanych znaczkow pocztowych prowadzony jest w postaci

ksiązki nadawczej. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej
łącnlie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaĘ, czyli
łącznie zvlymagalnymi odsetkami. Odsetki od należności, w tym rownieżĘch, do

których stosuje się przepisy doĘczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się

w momencie ich zapłaĘ lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na

koniec tego kwartału. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się

według wartości nominalnej. Zobowiązania w jednostce wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaĘ.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy
dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachuŃowych
w momencie ich zapłaĘ lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek
należnych na koniec tego kwartału. Odsetki do wysokości trzykrotnej wartości wysyłki
listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie są dochodzone .W jednostce

rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują. Fundusz jednostki, fundusze
specjalnego przeznaczenia, funduszę celowe i moĘwacyjne inwentaryzuje się,

werylrkując zmiany ich stanu (nviększenia albo zmniejszenia)
w minionym roku w świętle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

5. inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczegóIności:

1

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwĄch, wartości
niematerialnych i prawnych, zawierujący stan tych aktywów na początek roku

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z Suła: aktualizacji wartości, nabycia,
rozchodu, ptzemieszczenia wewnętrznego otaz stan końcowy, a dla majątku

amoĘzowanego - podobne przedstawienie stanów i Ętułów zmian dotychczasowej

amoĘzacji lub umorzenia



ZńącznikNr 16 i 17

I.2, aktuarną wańośó r5łrkową środków trwaĘch, w tym dóbr kulfury _ o ile jednostka

dysponuj e takimi informacj ami

Nie doĘczy

1 .3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartoŚÓ

aktywów trwaĘch odrębnie dla dfugoterminowych aktywów niefinansowych oraz

długoterminowych aktywów finansowych

ZałącznikNr 18- nie doĘczy

L4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Zńącznik Nr 1 9-nie doĘ czy

1.5. wartośó nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwaĘch,

u{wanych na podstawie umów najmu, dzieźawy i innych umów, w tym zĘtńa umów

leasingu

ZńącmikNr 20

L6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udzińów oraz

dfu żnych papierów wartościowych

Zńącmlk Nr 2 1 -nie doĘ czy

|,7 , dane o odpisach aktualizujących wartośó należności, ze wskazaniem stanu na początek

roku obrotowego, nviększeniach, wykorzystaniu, roztviązaniu i stanie na koniec roku

obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu

terytorialnego (stan poĘ czek zagrożonych)

Zńącznik Nr 22-nie doĘ czy

1,8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,

zwiększeniach, wykorzystaniu, rotwięaniu i stanie końcowym

Zńącznik Nr 23 -nie doty czy

1.9. podziń zobowiązań dfugoterminowych o pozostaĘm od dnia bilansowego,

przewidywanym umową lub wynikającymz innego §ńułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Zńącznik Nr 24-nie doĘ czy



b) powżej 3 do 5lat

ZŃącmik Nr 24-nie dotyczy

c) powyżej 5lat

Załącznik Nr 24-nie doĘ czy

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 nvrotny z podzińem na kwotę zobowiązań z $lńu
leasingu finansowego lub leasingu nvrotnego

Nie doĘczy

1.11 łączną kwotę zobowięań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy Ę ch zabezpieczęń

Nie dotyczy

L12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę

gwarancji i poręczeń, także wękslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązń zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charalłeru i formy łch
zńezpieczeń

Nie dotyczy

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczęń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosźów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanychfinansowychskładnikówaktywówazobowiązaniemzapłaĘzanie

Nie dotyczy

I.I4. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w
bilansie

Nie dotyczy

1 .15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

I09,493,23

1.16. inne informacje

Nie dotyczy
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2.I. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. koszt wltworzęnia środków trwaĘch w budowie, w tym odsetki oraz tóżmice kursowe,

które powiększyły kosź wfiorzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowlłn

Zńącznik Nr 25-nie doĘczy

2,3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadrlvyczajnej
wartości lub które wystąpiĘ incydentalnie

Nie dotyczy

2,4, informację o kwocie należności z Ęńufu podatków realizowanych ptzez organy
podatkowe podległe ministrowi włŃciwemu do spraw finansów publicznych

wykaąnłanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2,5. inne informacje

Nie dotyczy

a
J. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąó na

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyc4,
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