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INFORMACJA DODATKOWA

Wprowad zenie do sprawozdania fir,u,,,o*,go, ob"jo,oj, *,",

srtałcących im.Jędz

;dewłi , powiat M,OLSZTYN, gmina

adres iednostki
t0-431 Olszty, ul. Kołobrzeska29

t działalności iednostki

działalność edukacyj na

wskazanie okresu o wozdaniem

01.01.201 8r. - 3 1 .l2.ż0l8r.
zne,jeżeli w skład jednostki

nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialne go wchodzą j ednostki sporządzające

Nie dotyczy

i) rachunkowości, w tym metod wyceny

aktywów i pasywów (także amortyzacji)
3 oczątkowej przekraczającą

kwotę określoną w przepisach jako dolna kwota tj. l0 tys. zł Vmarza się jednorazowo,

bilansowy
Ewidencie kosztów prowadzi się w układzie rodzajow

u o *u.toś.i powyżej l O tys. ,i u^urrusię metoda liniową, Amortyzacje środków trwaĘch

na|iczasię stosując Śtawti określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

ztym żeodpisów amortyzacyjnych od licencji na programy komputerowe dokonuje się w

wartości 30oń rocznie.
Dla żdnych środków trwĄch nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wańości,

Aktualizacji wartości począiko*e; i dotycńczasowego umorzenia środków trwałych

dokonuje się wyłącznie na podstńie oórębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji

odnosiiię nu frlndusz jednostki w zakręsie aktywów trwałych, 
_

Rzeczowe składniki ńajątku długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości

nieprzekrac zającej żOOa,nie ujńuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych

środków trwiĘci zawyjątkień spizętu elektronicznego. Pozostałe środki trwałe odPisuje

się w koszty póo autą pirĆu-u"iudouĄtkowania, w wartości początkowej jako zużycie

materiałów,
Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego i nie tworzy się zapasów. MateriaĘ

zakupione na potrzeby administracyjno-gospod arQze, w tym materiaĘ biurowe, środki

czysiości orazdrobnę-elementy i cŹęSci do nupru* i konserwacji odpisuje się w ciężar

kosztów w momencie zakupu.
W jednostce rozliczeniemiędzyokresowe kosztów maja nieistotną wartośó i dlatego nie są

,oili"run" w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Na dzień bilansowy środkitrwałe( z wyjątfiem gruntów, których się nie umarza) wycenia

się w wartości nett-o tj. z uwzględnieniem odpisow umorzeniowych ustalonych na dzień

inne informaci


