
INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego : 

1.   

1.1 Nazwa  jednostki 

  Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy 

1.2 Siedziba  jednostki 

  Trzebnica 

1.3 Adres jednostki 

  ul. Nowa 1 ;  55-100 Trzebnica 

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  

 Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także 

wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, innych placówek oświatowych, zakładów 

kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli. 

Do jej zadań należy gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie 

użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i 

dźwięku oraz zbiorów multimedialnych. 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  01.01.202 r. – 31.12.2021 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) 

   

Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie (brak rozliczeń międzyokresowych kosztów) i nie prowadzi 

gospodarki magazynowej. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo, natomiast 

powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się linowo według stawek określonych w ustawie i podatku dochodowym, 

wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, natomiast o wyższej 

wartości stosując stawkę 50%. W wyniku przeprowadzanej inwentaryzacji salda należności, wynikające z 

rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, uzgadnianie są przez pisemne wysyłanie informacji i 

pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości. Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się 

do: 

1) należności nie przekraczających kwoty: 10 zł, 

2) należności spornych i wątpliwych, 

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. 

Ewidencja szczegółowa pozostałych środków trwałych, o wartości równej lub niższej od kwoty 10.000,00 zł 

i powyżej 600 zł prowadzona jest w postaci ewidencji ilościowo-wartościowej obiektów inwentarzowych. 



Ewidencja ilościowa prowadzona jest w księgach ilościowych dla środków trwałych o wartości równej lub 

niższej od kwoty 600 zł. Z ewidencji ilościowej środków trwałych wyłącza się zakupione na potrzeby 

jednostki materiały biurowe stanowiące środki trwałe (np. zszywacze, dziurkacze, kalkulatory, myszy, 

pendrive, itp.) oraz drobne przedmioty i urządzenia, jak: plastikowe kubełki na śmieci, mopy, szczotki, 

szufelki, grabie, łopaty, szpadle, antyramy, drobne pomoce dydaktyczne, czajniki, zegary, itp.  

Kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi: 

-w przypadku braku kontaktu z pożyczkobiorcą nadpłaty powstałe z tytułu spłat pożyczek, niezależnie od 

kwoty zgodnie z art. 80 ordynacji podatkowej po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego wygasa 

prawo do zwrotu, a powstałe nadpłaty zwiększają fundusz, 

-wezwania do zapłaty z tytułu braku spłaty pożyczek nie są przesyłane do pożyczkobiorców, jeżeli kwota 

należności jest mniejsza od kosztów przesyłki pocztowej poleconej, po upływie 5 lat powstałe kwoty 

podlegają umorzeniu zgodnie z odrębną procedurą i zmniejszają fundusz. 

inne informacje 

Brak 

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

  

szczegółowy 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 

5. inne informacje 

  Brak 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.   

1.1. 

szczegółowy 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 

  Wartość i zmiany wartości grup środków trwałych przedstawiono w Tabeli nr 1  

1.2. 
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje 

takimi informacjami 

   Tabela nr2 



1.3. 

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 

odrębnie                                             dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

  Nie dotyczy – Tabela nr 3 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  Nie dotyczy – Tabela nr 4 

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 

  Nie dotyczy – Tabela nr 5 

1.6. 

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 

papierów 

wartościowych 

   Nie dotyczy – Tabela nr 6 

1.7. 

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem 

należności 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 

  
  Wartość odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 0 zł. Dane dotyczące 

odpisów zostały przedstawione w Tabeli nr 7 

1.8. 

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 

   Nie dotyczy – Tabela nr 8 

1.9. 
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 

   Nie dotyczy – Tabela nr 9 

b) powyżej 3 do 5 lat 

   Nie dotyczy – Tabela nr 9 

c) powyżej 5 lat 

  Nie dotyczy – Tabela nr 9 

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 zwrotny              

z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

   Nie dotyczy – Tabela nr 10 



1.11. 

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 

tych 

zabezpieczeń 

  Nie dotyczy- Tabela nr 11  

1.12. 

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji                       

i poręczeń, 

także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na 

majątku 

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

   Nie dotyczy – Tabela nr 12 

1.13. 

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych 

rozliczeń 

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych 

składników 

aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

   Nie dotyczy – Tabela nr 13;  jednostka nie rozlicza kosztów w czasie. 

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

   Brak gwarancji i poręczeń – Tabela nr 14 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

  

 Wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop  

Tabela nr 15 

1.16. inne informacje 

    

2. Nie dotyczy - Tabela nr 16 

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

  Nie dotyczy - Tabela nr 16 

2.2. 

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

  Nie dotyczy - Tabela nr 17 

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

które wystąpiły incydentalnie 

   Tabela nr 18 

2.4. 

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe 

ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu 

dochodów 

budżetowych 

  Nie dotyczy  

2.5. inne informacje 



  Brak 

3. 

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 

 

 

........................................................................

.... ................................ .............................................................................. 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 

    

 

 



Załącznik nr 1

do informacji dodatkowej

lp.

Aktualizacja Nabycie
Przemieszczenie 

wewnętrzne
Inne Aktualizacja

Rozchód 

(np.likwidacja, 

sprzedaż)

Przemieszczenie 

wewnętrzne
Inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Wartości niematerialne i prawne 11665,47 0,00 0,00 0,00 4022,70

II
Razem rzeczowe aktywa trwałe 

(1+2+3) 60762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
Razem środki trwałe 

(1.1.+1.2.+1.3.+.1.4.+1.5.) 60762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Grunty 0,00

1.1.1.

Grunty stanowiące własność 

jednostki samorządu terytoralnego, 

przekazywane w użytkowanie 

wieczyste innym podmiotom 0,00

1.2.
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 0,00

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00

1.4. Środki transportu 0,00

1.5. Inne środki trwałe 60762,00 0,00

2.
Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00

3.
Zaliczki na środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 0,00

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zwiększenia

Wyszczególnienie

Wartość początkowa 

(brutto) stan na 

początek roku 

obrotowego

Ogółem 

zwiększenia 

(4+5+6+7)

Zmiejszenia



Aktualizacja
Amortyzacja 

za rok

Inne 

zwiększenia

Inne 

zmniejszenia

Stan na 

początek roku 

obrotowego (3-

15)

Stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(14-21)

13 14 15 16 17 18 19 21 22 23

4022,70 7642,77 11665,47 0 4022,7 7642,77 0,00 0,00

0,00 60762,00 42533,40 0,00 12152,40 0,00 0,00 54685,80 18228,60 6076,20

0,00 60762,00 42533,40 0,00 12152,40 0,00 0,00 54685,80 18228,60 6076,20

0,00 0,00 nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne 0,00 0,00

0,00 0,00 nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60762,00 42533,4 12152,4 54685,80 18228,60 6076,20

0,00 0,00 nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne 0,00 0,00

0,00 0,00 nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne 0,00 0,00

Wartość początkowa 

brutto - stan na koniec 

okresu obrotowego 

(3+8-13)

Stan umorzenia na 

koniec roku 

obrotowego 

(15+16+17+18-19)

Umorzenie Wartość netto
Stan umorzenia 

na początek 

roku 

obrotowego

Ogółem 

zmniejszenia 

(9+10+11+12)



Załącznik nr 2

do informacji dodatkowej

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

─ o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp. Grupa rodzajowa

Wartość netto (stan 

na koniec roku 

obrotowego)

Wartość 

rynkowa

Dodatkowe 

informacje

1 2 3 4 5

1.1. Grunty

1.1.1. ─ w tym dobra kultury

1.2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej

1.2.1. ─ w tym dobra kultury

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

1.3.1. ─ w tym dobra kultury

1.4. Środki transportu

1.4.1. ─ w tym dobra kultury

1.5. Inne środki trwałe 6076,2

1.5.1. ─ w tym dobra kultury



Załącznik nr 3

do informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp. Wyszczególnienie

Stan odpisów 

aktualizujących na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenie 

odpisów 

aktualizujących w 

ciągu roku 

obrotowego

Zmniejszenie 

odpisów 

aktualizujących w 

ciągu roku 

obrotowego

Stan odpisów 

aktualizujących na 

koniec roku obrotowego 

(3+4-5)

1 2 3 4 5 6

1.
Wartości niematerialne i 

prawne 0,00

2. Środki trwałe 0,00

3.
Środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 0,00

4.
Zaliczki na środki trwałe w 

budowie (inwestycje) 0,00

5.
Razem długoterminowe 

aktywa finansowe 0,00

5.1. Akcje i udziały 0,00

5.2. Inne papiery wartościowe 0,00

5.3.
Inne długoterminowe aktywa 

finansowe 0,00

Ogółem (1+2+3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00



Załącznik nr 4

do informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp. Wyszczególnienie

Wartość gruntów 

użytkowanych 

wieczyście ─ stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości 

gruntów 

użytkowanych 

wieczyście w ciągu 

roku obrotowego

Zmniejszenie wartości 

gruntów 

użytkowanych 

wieczyście w ciągu 

roku obrotowego

Stan wartości gruntów 

użytkowanych 

wieczyście ─ stan na 

koniec roku 

obrotowego (3+4-5)

1 2 3 4 5 6

Adres i numer działki X X X X

1 Powierzchnia w m2 0,00

2 Wartość gruntu

Adres i numer działki X X X X

1 Powierzchnia w m2 0,00

2 Wartość gruntu

Ogółem



Załącznik nr 5

do informacji dodatkowej

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych

na podstawie umów dzierżawy, umów o użytkowania, umów najmu, w tym umów leasingu

Lp. Wyszczególnienie

Wartość środków 

trwałych i WNiP ─ 

stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenie 

wartości środków 

trwałych i WNiP w 

ciągu roku 

obrotowego

Zmniejszenie 

wartości środków 

trwałych i WNiP w 

ciągu roku 

obrotowego

Stan wartośći środków 

trwałych i WNiP ─ stan 

na koniec roku 

obrotowego (3+4-5)

1 2 3 4 5 6

1 Grunty 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00

3

Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 0,00

4 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00

5 Środki transportu 0,00

6 Inne środki trwałe 0,00

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00



Załącznik nr 6

do informacji dodatkowej

Liczba oraz wartośćposiadanych papierów wartościowych,

w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Akcje

1.1.

1.2.

2. Udziały

2.1.

2.2.

3.

Dłużne papiery 

wartościowe

3.1.

3.2.

4.

Inne papiery 

wartościowe

4.1.

4.2.

Ogółem X X X X

Stan na koniec roku 

obrotowegoLp. Wyszczególnienie
Stan na początek roku 

obrotowego

Zwiększnie w ciągu 

roku obrotowego

Zmniejszenie w ciągu 

roku obrotowego



Załącznik nr 7

do informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

Należnośći
Stan na początek 

roku obrotowego
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Stan na koniec roku 

obrotowego (2+3-4-

5)

1 2 3 4 5 6

Należności krótkoterminowe 0,00

Należności długoterminowe 0,00

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostk 

samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)



Załącznik nr 8

do informacji dodatkowej

Informacja o stanie rezerw

Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie

1 2 3 4 5 6

0,00

0,00

0,00

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 

końcowym

Zmiany w ciągu roku obrotowego
Rezerwy według celu utworzenia

Stan na początek 

roku obrotowego

Stan na koniec roku 

obrotowego [2+3-(4+5)]



Załącznik nr 9

do informacji dodatkowej

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego 

(3+5+7)

koniec roku 

obrotowego 

(4+6+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 0,00 0,00

2. 0,00 0,00

3. 0,00 0,00

4. 0,00 0,00

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie 

zobowiązań
Lp

Razem
Okres wymagalności

powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat

według stanu



Załącznik nr 10

do informacji dodatkowej

Informacja o kwocie 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

Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje

z tytułu leasingu finansowego

z tytułu leasingu zwrotnegi



Załącznik nr 11

do informacji dodatkowej

Kwota zabezpieczeń na majątku jednostki

zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych

Kaucja

Hipoteka

Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)

Weksel

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

Inne

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00

Forma zabezpieczenia
Kwota w tym: na aktywach

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)



Załącznik nr 12

do informacji dodatkowej

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych

przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych

w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego

Opis charakteru zobowiązania 

warunkowego, w tym informacja, czy 

jest zabezpieczone na majątku jednostki

Kwota

Nieuznane roszczenia wierzycieli

Udzielone gwarancje i poręczenia

Inne

Ogółem 0,00



Załącznik nr 13

do informacji dodatkowej

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń

międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych

kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych

finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

na początek roku 

obrotowego
na koniec roku obrotowego

Czynne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

Razem czynne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Razem bierne międzyokresowe rozliczenia 

kosztów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Razem rozliczenia międzyokresowe 

przychodów

Wyszczególnienie

Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu



Załącznik nr 14

do informacji dodatkowej

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji

i poręczeń niewykazanych w bilansie

Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na początek roku Stan na koniec roku

1

2

3

4

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji 

i poręczeń

Rodzaj otrzymanych 

gwarancji i poręczeń 

nieujętych w bilansie 

jednostki

Lp.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych 

gwarancjami i poręczeniami



Załącznik nr 15

do informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych

na świadczenia pracownicze
Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 Odprawy emerytalne i rentowe 0

2 Nagrody jubileuszowe

3 Ekwiwalenty za urlop 0

4 Odprawy pośmiertne

Ogółem 0



Załącznik nr 16

do informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

rozwiązanie 

odpisów

wykorzystanie 

odpisów

razem 

zmniejszenie 

odpisów (5+6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0,00 0,00

2. 0,00 0,00

3. 0,00 0,00

4. 0,00 0,00

5. 0,00 0,00

6. 0,00 0,00

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp.

Wysokość odpisów 

aktualizujących na 

koniec roku 

obrotowego (3+4-7)

Zmniejszenie adpisów aktualizujących w trakcie 

roku obrotowego

Zwiększenie 

odpisów 

aktualizujących w 

trakcie roku 

obrotowego

Wysokość odpisów 

aktualizujących na 

początek roku 

obrotowego

Wyszczególnienie 

(rodzaj zapasów)



Załącznik nr 17

do informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie,

w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły 

ten koszt w roku obrotowym

odsetki różnice kursowe

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

Ogółem 0,00 0,00 0,00

Lp. Wyszczególnienie

ogółem
w tym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 

trakcie roku obrotowego



Załącznik nr 18

do informacji dodatkowej

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów

lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły

incydentalnie

Lp.

Wyszczególnienie  (rodzaj 

przychodów 

nadzwyczajnych lub 

występujących 

incydentalnie)

Wartość przychodów 

nadzwyczajnych lub 

występujących 

incydentalnie w 

trakcie roku 

obrotowego

Wyszczególnienie 

(rodzaj kosztów 

nadzwyczajnych lub 

występujących 

incydentalnie

Wartość kosztów 

nadzwyczajnych lub 

występujących 

incydentalnie w 

trakcie roku 

obrotowego

1.

2.

3.

4.

5.

Ogółem 0,00 X 0,00
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