
INFORMACJA DODATKOWA
Biuro Obslugi Plac6wek

OSwiatowych w KoScierzynie

I. Wprorvadzeuie do spr.rwozd Dia finlnsorvego, obejmuie lv szczcg6llojci:

I

l.l nazwg jednostki

Biuro Obslugi Placciweh OSwiatowych

1.2 siedzibq jednostlii

133-,100 Ko(ciclzyna ul 3 M:rja gA

1.3 adres jednostki

93-400 Ko6cierzyna ul 3 Maia 9.{

1.4 podstawoly przedlniot dzialalnorici jednostki

BOPO jest jednostkq budzetow4 zapewniaj4c4 wsp6hr4 obstugg adrninistracyjnq, tr-nso*o - Lsi[o*47
:rganizacyjnq jednostek o6wiatowych Gminy Miejskiej KoScierzyna

2. wskazanie okresu objgtego sprawozdanient

01.01.2019 do 31.12.2019 roku

3. wskazanie,2e sprawozdanie finansowe zawiera dane l4czne

I'ylko j cdnostki

4. om6wienie przyigtych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasywow (takze
amortyzacji)

Pr4rktad:
l. aktywa i pasywa wyceniane s4 pr.zy uwzglgdnieniu nadrzgdnych zasad rachunkowoSci, w spos6b

przewidziany ustawE o lachunkowo$ci, z uwzglgdnieniem przepis6w ustawy o finansach publicznych i
rozpolz4dzenia Ministra Rozwoj u i Finans6w z dnia l3 wrzesnia 201 7r. w splawie rachunkowogci or.az
plan6w kont dla budzetu paflstwa, budzet6w jednostek samorzEdu terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorz4do*ych zaklad6w budzetowych, paristwowych funduszy celowych oraz palistwowych jednostek
budzetowych ma.j4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej polskiej.

2. dla potrzeb ujmowania w ksiggach Srodk6w trwalych oraz waftosci niematerialnych i prawnych jednostka
prryjgla nastEpujqce uslalenia:

a) Srodki trwale wafto6ci pocz4tkowej poni2ej 200 zI zalicza sig bezpo5rednio w koszty. Je2eli cena
nabycia przekracza 100 zl , jednocze6nie wpr.owadza si9 skladrik do ewidencji pozabilansowej

b) skladniki maj4tku o wartoSci pocz4tkowej od20l zldo l0 000 zi zalicza sig do Srodk6w trwalych lub
warto6ci niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktyw6w. Od tego
rodzaju skladnik6w rnaj 4tku j ednostka dokonuje j ednorazovvych odpisow umorzeniowych w miesi4ctL
przyjgcia do uzywania.

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiEcu przyjgcia do uzywaria, umarza sig 16\ nieZ:
l) ksi4zki i inne zbiory biblioteczne
2) Srodki dydaktyczne sluzqce procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szko.Iach i

plac6wkach oSwiatowych
3) odziez i urnundurowanie
4) meble i dywany
5) inwentarzztwy

d) Srodki trwale oraz wartosci niematerialne iprawne o warlodci poczqtkowej powyzej l0 000 zljednostka
wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktyw6w i dokonuje od nich odpis6w umorzeniowych (za
wyjqtkiem grunt6w). Odpis6w umorzeniowych dokonr,rje sig wedlug stawek okrejlonych w ustawie o
podatku dochodowym od os6b prawnych. Wartodci niematerialne i prawne umarza sig wedfug stawki.
Dokouywanie odpis6w rozpoczyna sig pocz4wszy od miesi4ca nastqpuj4cego po nriesi4cu oddania
skladnika do uZytkowania.

e) wszystkie naklady na ulepszenie Srodk6w h'watych zaliczone do wydatk6w inwestycyjnych
podwyzszajq wartosi poczqtkow4 tych Srodk6w trwalych,

{) materialy objgte ewidencj4 iloSciowo-wartoSciow4 wycenia sig je wedlug cen zakupu.



5. inne infolntacje

I I. D0datl(owe informacjc i objaSnienia obejmujq w szczeg(ilnosci:

i

l.l szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, warto6ci niematerialnych i prawnych,

zawierajqcy stan tych aktyw6w na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia z tltutu: aktualjzacji

wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewngtrzltego oraz stan koicouy, a dla majqtku amortyzowanego

- podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wg zalqcznika

I .2. aktualnE wartosi rynkowq 6rodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ilejednostka dysponuje takimi informacjami

\ie dysponujemy takimi danymi

1.3. kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych wa o6i aktyw6w trwalych odrqbnie dla

dfugoterminowych aktywdw niefinansowych oraz dlugoterminollych aktyw6w finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartoSi grunt6w uzytkowanych wieczy6cie

Nie dotyczy

1.5. warto6i nieamofiyzowanych lub nieumarzanych pzez jednostkg srodk6w trwalych, uzywanych na podstawie

um6w najmu, dzieraawy i innych um6w, w tym z tltulu um6w leasingu

Nie dotyczy

1.6. liczbg oraz wartosi posiadanych papier6w wartoscio\.ych, w tym akcji i udzial6w oraz dfuznych papier6w

warloScio*ych

\ie dotyczy

t.7. dane o odpisach aktualizujqcych wartoSi naleznoSci, ze wskazaniem stanu na poczEtek roku obrotowego,

zwigkszeniach, wykozystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglEdnieniem naleZnoSci

finansowych jednostek samorzqdu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)

Nie dotyczy

I .8. dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwiEkszeniach, wykorzystaniu,

rozwiqzaniu i stanie koircowym

Nie dotyczy

t.9. podzial zobowi4zari dlugoterminowych o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym umow4 lub

wynikaj4cym z innego t)'tulu prawnego, okresie splaty:

a) polyzei I roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) poryzej3do5lat
Nic dotyczy

c) powyZej 5 lat

Nie dotyczy

1.10. kwotg zobowiqzafl w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoici bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem

na kwotQ zobowi4zaf z tlulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

\ie dotyczy

l.ll l4cznq kwotg zobowiqzari zabezpieczonych na maj4tku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeA

Nie dotyczy



1.12. l4czrq kwotg zobowiEzah warunko\4yclt, w tym r6wniez udzielonych pzez jednostkg gwarancji i porgczei,
takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzari zabezpieczonych na majqtku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczei

Nie dotyczy

t.lJ. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeri migdzyokresowych, w tym kwotq czynnych rozliczet\
migdzyokresowych koszt6w stanowiqcych r62nicQ migd4r wartoiciq otrzymanych finansowych skladnik6w
aktyrvdw a zobowiqtaniem zaplaty za nie

Nie dotyczy

1.14. lqcznq kwotE otrzymanych przezjednostkE gwarancji iporgczeri niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy

1.15. kwotg wyplaconych irodkow pienigznych na 6wiadczenia pracownicze

19 671,14

1.16. inne informacje

2.

2.1 . wysokoSi odpisow aktr"ralizujqcych wartosi zapas6w

Nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia Srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r6Znice kursowe, kt6re powigkszyly iiif
wytworzenia 6rodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. kwotg i charakter poszczeg6lnych pozycj i przychod6w lub ko sn6w o nadzwyczajnej warlosci lub kt6r.e wyst4piiy
incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. infolmacjq o kwocie naleznosci z tytulu podatk6w realizowanych przez orgat)y podatkowe podlegle ministr-i
wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych *ykazywanych w sprawozdaniu z vvrykonania planu dochodow
budzeto\aych

Nie dotyczy

2.5. innc in tbrrnac.je

Inne informacje ni2 wymienione po\ayzej,jezeli rnoglyby w istotny spos6b wplynqi na oceng sytuacji majqtkowej
i finansowej oraz wynik finansowy j ednostki

Pozostale Srodki trwale urlarzane w 1OO % konto 013 i 014

Lp Grupa wedlug KRST
Stan na poczqtek
roku obrotowego

zlnrany sranu w traKcte roKu
oh 1(t1.lwc ar ar

Stan na koniec
roku obrotowego

(3+4-5)zwiekszenia zmniejszenia
1 2 3 4 5 b

pozostale 6rodk tMale 110 840,34 81 479.26 72 294 A2 119 625,58
2 wadoscr n ematerialne i oraw 26 867,93 26 867,93
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