
  

  

 INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo 

1.2 siedzibę jednostki 

 Cegielnia Kosewo 8, 05-180 Pomiechówek 

1.3 adres jednostki 

 Cegielnia Kosewo 8, 05-180 Pomiechówek 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Placówka jest jednostką organizacyjną powiatu nowodworskiego, finansowaną w formie 

jednostki budżetowej. 

Placówka realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Siedziba placówki 

znajduje się w Cegielni Kosewo. 

Placówka zapewnia ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w 

warunkach naturalnego środowiska rodzinnego oraz zaspokajającą ich niezbędne potrzeby 

bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne. 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01.01.2018 – 31.12.2018 r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 nie dotyczy 

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

amortyzacji) 



  

 Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny 

aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne 

lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzane są (z wyjątkiem gruntów) 

stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych 

ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 

„Amortyzacja”. 

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 dla osób prawnych: 

- traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w 

miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie 

pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 

bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wartości 

niematerialne i prawne zakupione w zestawach komputerowych wchodzą w skład wartości tych 

zestawów, 

- ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. 

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 

- w przypadku zakupu według cen nabycia lub ceny zakupu, jeżeli obciążający zakup podatek 

VAT nie podlega odliczeniu, 

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w 

przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia  - według wyceny dokonanej przez 

rzeczoznawcę, 

-w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z 

uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 

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

niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 

- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego  - w 

wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 

Na dzień bilansowy środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się 

w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: 

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe” 

- pozostałe środki trwałe o wartości równej lub powyżej 1000 zł na koncie 013 „Pozostałe środki 

trwałe”, 

- pozostałe środki trwałe o wartości od 50 do 1000 zł objęte są ewidencją ilościową 

pozabilansową. 

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od: miesiąca następującego po miesiącu 

przyjęcia środka do użytkowania. 

Ujawnione nadwyżki lub niedobory środków trwałych wprowadza się do ewidencji pod datą 

inwentaryzacji. 

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych  i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. 

Umorzenie naliczane jest jednorazowo na koniec roku. 

 

 

 



  

 W jednostce przyjęto liniową dla wszystkich środków trwałych. 

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje 

się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na 

fundusz jednostki. 

W jednostce środki trwałe użyczone od innych jednostek ewidencjonuje się w ewidencji 

pozabilansowe na koncie 091 „Obce środki trwałe”. 

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które 

finansuje się ze środków na bieżące wydatki ( z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego 

obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). 

Pozostałe środki trwałe:  

- o wartości równej lub powyżej 1000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na 

koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a 

umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 

„Zużycie materiałów i energii”, 

- składniki majątku ruchomego o wartości od 50 do 1000 zł. Na podstawie decyzji kierownika 

jednostki ujmowane są w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą 

zakupu. 

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie 

dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Należności długoterminowe wyceniane 

są w kwocie wymagalnej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami. 

Zapasy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nie prowadzi się obrotu 

materiałowego. Zakupione materiały przekazane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na 

koniec roku na podstawie spisu z natury ustala się wartość niezużytych materiałów w cenie 

zakupu, które ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając jednocześnie koszty 

działalności. 

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia 

bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, na dzień 

bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z 

zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość 

ewentualnych aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art.35b ust. 1 ustawy o 

rachunkowości) 

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z 

wyjątkiem: 

- odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które 

obciążają te fundusze, 

-odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. 

Odsetki od należności, w tym również tych do których stosuje się przepisy dotyczące 

zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w 

wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

Umarzanie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dokonuje się na 

zasadach określonych w Uchwale Rady powiatu Nowodworskiego, umarzanie należności 

cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami dokonuje się 

zgodnie z art.55-58 w związku z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach 

publicznych.  

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podstawowym i pomocniczych 

odprowadzane są do budżetu powiatu. 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są  

rozliczane w czasie, lecz od razu w dacie ich poniesienia powiększają koszty działalności oraz 



  

 z uwagi na nieistotnych, co do wielkości wyniku, kosztów lub kosztów występujących z tego 

samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wartości jednostka nie dokonuje 

rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i  innych 

postanowień, która spowoduje wykonanie wydatków budżetowych ujętych w planie 

finansowym jednostki budżetowej danego roku, wydatków budżetowych oraz niewygasających 

wydatków budżetowych następnych lat, wydatków środków europejskich objętych planem 

danego roku i lat następnych. Wartość zaangażowania ewidencjonowana jest na kontach 

pozabilansowych oraz szczegółowo według podziałek klasyfikacji planu finansowego z 

wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Wynik finansowy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Cegielni 

Kosewo ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 

860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 kont „Koszty według 

rodzajów i ich rozliczenie”, według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach 

klasyfikacji budżetowej wydatków. 

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się: 

- wynik ze sprzedaży, 

- wynik z działalności operacyjnej, 

-wynik z działalności gospodarczej, 

- wynik brutto. 

5. inne informacje 

 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek 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. 

1.2.  

L.p. Wyszcze

gólnienie 

Wartość 

początko

wa - stan 

na 

początek 
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Zwiększenia Zmniejszenia Wartość 
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1.2. Pozostałe 

wartości 

niemateri

alne i 

prawne 
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wartości 
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2.2. Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

                    

2.3. Środki 

transport
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2.4. Inne 

środki 

trwałe 

                    

2. Razem 

środki 

trwałe 

                    

3. Środki 

trwałe w 

budowie 

(inwesty

cje) 

                    

4. Zaliczki 

na środki 

trwałe w 

budowie 

(inwesty

cje) 

                    

II. Razem 

rzeczowe 

aktywa 

trwałe 

(2+3+4) 

                    



  

 

 

 

 

L.
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1. 
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2.

2. 
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transportu 
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3. 
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2. Razem 
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rzeczowe 

aktywa 
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych 

Uzupełniamy tylko w przypadku jeżeli jednostka dysponuje takimi informacjami. 

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 

odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

(dokonujemy w przypadku trwałej utraty ich wartości). 

L.p. Wyszczególnienie Stan odpisów na 

początek okresu 

sprawozdawczego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan odpisów na 

koniec okresu 

sprawozdawczego 

1. Wartości niematerialne 

i prawne 
        

2. Środki trwałe         

3. Środki trwałe w 

budowie (inwestycje) 
        

4. Zaliczki na środki 

trwałe w budowie 

(inwestycje) 

        

5.1. Akcje i udziały         

5.2. Inne papiery 

wartościowe 
        

5.3. Inne długoterminowe 

aktywa finansowe 
        

6. Ogółem (1+2+3+4+5)         

 

 

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

L.p. Treść (nr 

działki, 

nazwa) 

Wyszczególnienie Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Zmiany stanu w trakcie roku 

obrotowego 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(4+5+6) Zwiększenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Powierzchnia w 

m2 

        

Wartość w zł         

2.   Powierzchnia w 

m2 

        

Wartość w zł         

 



  

 

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. 

L.p. Wyszczególnienie Stan na 

początek roku 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 

roku 

1. Grunty         

2. Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

        

3. Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

        

4. Środki transportu         

5. Inne środki trwałe         

  Razem         

 

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów  oraz dłużnych 

papierów wartościowych. 

L.p

. 

Wyszczególnienie Stan na początek 

roku 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 

Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość 

1. Akcje                 

1.1.                   

1.2.                   

2. Udziały                 

2.1.                   

2.2.                   

2.3.                   

3. Inne papiery 

wartościowe 
                

3.1.                   

  Razem                 

 

1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności. 

L.p. Wyszczególnienie 
Stan na 

początek 
okresu 

Zwiększenia 
Zmniejszenia Stan na 

koniec 
okresu Wykorzystanie rozwiązanie 

              

              

              

              

 



  

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia. 

L.p. 
Wyszczególnienie 

(rodzaj rezerw wg celu 
ich utworzenia) 

Stan na 
początek 
okresu 

Zwiększenia 
Zmniejszenia Stan na 

koniec 
okresu Wykorzystanie rozwiązanie 

              

              

              

              
 

 

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych. 

L.p. Wyszczególnienie 

Okres wymagalności 

Razem Powyżej 1 
roku do 3 lat 

Powyżej 3 lat 
do 5 lat 

Powyżej 5 lat 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

1.10. Kwota 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. 

Nie dotyczy. 

 

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form 

tych zabezpieczeń. 

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku. 

L.p. Rodzaj zobowiązania 
Kwota 

zobowiązania 

Wyszczególnienie 
(forma i charakter 

zabezpieczenia) 

Kwota 
zabezpieczenia 

1. kredyt   Weksel In blanco   

2. poręczenie   Weksel In blanco   



  

3.         

  Razem       
 

 

 

1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy ( w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji 

i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie. 

L.p. 
Rodzaj 

zobowiązania 
warunkowego 

Kwota 
zobowiązania 
warunkowego 

Wyszczególnienie ( forma i 
charakter zabezpieczenia) 

Kwota zabezpieczenia 

          

          

          

          

  Razem       
 

 

1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe. 

L.p.  Wyszczególnienie ( tytuły) 

Stan na 

Poczatek roku 
obrotowego 

Koniec roku 
obrotowego 

1. 
Ogółem czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów (należy 
wyszczególnić ważniejsze tytuły 
figurujące w księgach rachunkowych)     

   - prenumeraty     

   - polisy ubezpieczenia osób i składników 
majątkowych     

2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe 
przychodów      

  
 - długoterminowe decyzje za zajęcie 
pasa drogowego     

        
 

 

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie. 

L.p. Rodzaj  otrzymanych gwarancji i poręczeń Kwota otrzymanych poreczen i gwarancji 

      

      



  

      

      

      

      
 

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ( ekwiwalent za 

niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe ) 

1.16. Inne informacje. 

2.  

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

L.p. 
Wyszczególnienie    
( rodzaj zapasów) 

Stan na 
poczatek 
okresu Zwiększenia 

Zmniejszenia 

Stan 
odpisów na 

koniec 
okresu wykorzystanie rozwiązanie 

              

              

              

              

              

              

 

 

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz róznice kursowe, które powiększyły 

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  

L.p. 

Wyszczególnienie 

Koszt wytworzenia w 
ubiegłym roku 

Koszt wytworzenia w 
bieżącym roku 

ogółem 

W tym: 

ogółem 

W tym: 

odsetki 
Różnice 
kursowe odsetki 

Różnice 
kursowe 

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które 

wystąpiły incydentalnie. 



  

L.p. 
Wyszczególnienie                          

( Rodzaj przychodów) Kwota 

      

      

      

      
 

L.p. 
Wyszczególnienie                          
( Rodzaj kosztów) Kwota 

      

      

      

      

 

2.4 Inne informacje. 

3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

 

Data sporządzenia: 2019.03.21 

Podpisy: 

Główny księgowy /-/ Małgorzata Popielarska 

Kierownik jednostki /-/ Marek Rączka 

 

 

 


