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INFORMACJA DODATKOWA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
NAZWA JEDNOSTKI
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
SIEDZIBA JEDNOSTKI
44-304 Wodzisław Śląski os 1-Maja 16A
ADRES JEDNOSTKI
44-304 Wodzisław Śląski os 1-Maja 16A
PODSTAWOWOY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Placówka Doskonalenia Nauczycieli-zapewniająca nauczycielom dostęp do form doskonalenia i dokształcania umożliwiających
podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejetnosci zawodowych, realizującą zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli , ze szczególnym
uwzglednieniem doradztwa metodycznego.
WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM
01-01-2019 do 31-12-2019

3.

WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

4.

NIE
OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI,W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I
PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)
Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
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INNE INFORMACJE

II.
1.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Szczególny zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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
Tabela II.1.1
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Tabela II.1.3
wartość gruntów użytkowanych wieczyście
0
wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednotkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
0,00 zł
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
0,00 zł
dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na konirec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst (stan pożyczek
zagrożonych)
Tabela II.1.7
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowgo, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i
stanie końcowym
Tabela II.1.8
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego
tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

b)

powyżej 3 do 5 lat

c)

powyżej 5 lat

1.10.

1.11.

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
0,00 zł
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
0,00 zł

