
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach 

1.2 siedzibę jednostki 

 95-040 Koluszki ul. 3 Maja 2 

1.3 adres jednostki 

 95-040 Koluszki ul. 3 Maja 2 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Działalność kulturalna 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01.01.2019 - 31.12.2019 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Nie zawiera 

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

amortyzacji) 



 Zasady wyceny: 
 

Lp. 

 

Składnik majątku Wycena w ciągu roku Wycena na dzień bilansowy 

1 Wartości niematerialne i prawne – 

pochodzące z zakupu 

 

Według cen nabycia Według wartości początkowej 

pomniejszonej o odpisy umorzeniowe 

i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej 

utraty wartości 

2 Środki trwałe pochodzące 

z zakupu 

 

Według cen nabycia Według wartości początkowej 

pomniejszonej o odpisy umorzeniowe 

i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej 

utraty wartości 

3 Środki trwałe otrzymane 

nieodpłatnie na podstawie decyzji 

organu 

 

Według wartości określonej w tej decyzji Według wartości początkowej 

pomniejszonej o odpisy umorzeniowe 

i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej 

utraty wartości 

4 Środki trwałe ujawnione np. w trakcie 

inwentaryzacji 

Według wartości wynikającej z 

posiadanych dokumentów z 

uwzględnieniem zużycia, a w przypadku 

braku dokumentu według wartości 

rynkowej godziwej z dnia ujawnienia 

Według wartości początkowej 

pomniejszonej o odpisy umorzeniowe 

i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej 

utraty wartości 

 

5 Materiały Według rzeczywistych cen zakupu Według rzeczywistych cen zakupu 

 

6 Należności krótkoterminowe i 

długoterminowe 

Według wartości nominalnej wynikającej z 

dokumentu 

W kwocie wymagalnej zapłaty 

z zachowaniem zasady ostrożności, tj. w wysokości 

netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych 

odpisów aktualizujących dotyczących należności 

wątpliwych 

7 Zobowiązania Według wartości nominalnej wynikającej z 

dokumentu 

W kwocie wymagalnej zapłaty 

8 Środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach bankowych 

Według wartości nominalnej Według wartości nominalnej 

 

9 Pozostałe aktywa i pasywa Według wartości nominalnej Według wartości nominalnej 

 

Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 3500,00 zł podlegają umorzeniu w cyklach rocznych, metodą liniową przy 

zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: 

− meble  

− elementy nagłośnienia 

− sprzęt elektroniczny 

− pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej  3500 zł. 

 

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do  3500,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące. 

 

Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę (ulepszenie, poprawienie), rozbudowę (powiększenie, rozszerzenie, dobudowa), 

rekonstrukcję (odtworzenie czegoś na podstawie zachowanych fragmentów), adaptację (przerobienie dla nadania innego charakteru) lub modernizację 

(unowocześnienie) przekraczają 10 000,00 zł. 

Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu, 

jednostki ustalają na podstawie zawartych umów (jeżeli ta wartość wynika z umowy) lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie 

wartość może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu. 

Zalicza się do materiałów rzeczowe składniki majątku długotrwałego użytku o wartości nie większej niż 1000,00 zł. 

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji 

wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w: 

− cenie nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, 

− wartości godziwej, 

− cenie rynkowej będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. 

 

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: 

a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w pełnej wysokości należności, 

b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 

upadłościowego – w pełnej wysokości należności, 

c) należności kwestionowanych przez dłużników - w pełnej wysokości należności, 

d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w pełnej 

wysokości należności, należności, których  termin płatności upłynął przed z dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy - w pełnej wysokości 

należności, 

e) należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postepowanie egzekucyjne zostało umorzone z 

powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności. 

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy. 

 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu 

średniego danej waluty ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień. 

W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży z dnia dokonania 

transakcji banku, z którego usług korzysta jednostka. 

 

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na 

koniec kwartału. 

 

Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonują biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  ŚRODKI TRWAŁE - URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY    

      

LP.   WARTOŚĆ WARTOŚĆ NA  DOTYCHCZASOWE  WARTOŚĆ NA 

  NAZWA POCZĄTKOWA 01.01.2019 UMORZENIE 31.12.2019 

1. Zestaw do nagłośnienia i oświetlenia 95549,00 48633,48 56470,42 39078,58 

2. Projektor cyfrowy sony 310500,00 111150,00 230400,00 80100,00 

            

  razem 406049,00 159783,48 286870,42 119178,58 

 

Dotychczasowe umorzenie pozostałych środków trwałych – 197016,08 

Dotychczasowe umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 4771,43 

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

 Nie dysponuje 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 Nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 Nie dotyczy  

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 

 Budynek Kina Odeon  - 1353128,10 

Kocioł gazowy BUDERUS G324L – 51440,84 
Sprzęt nagłaśniający Dolby Stereo  - 99613,00 

Zespół ekranowy – 83326,00 

Parking z dwoma wjazdami – 63628,49 
Fotele kinowe – 89880,00 

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

wartościowych 

 Nie dotyczy 

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) 

 Nie dotyczy 

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

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Nie dotyczy 

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 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

 Nie dotyczy 

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 



1.11

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

zabezpieczeń 

 Nie dotyczy 

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 

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 

1.14

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

 Nie dotyczy 

1.15

. 
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 575251,94 

Narzuty na wynagrodzenia (ZUS i FP) – 91465,61 

ZFŚS i wydatki BHP – 18359,47 

Razem 685077,02 

 1.16

. 
inne informacje 

 brak 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Nie dotyczy 

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 

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

incydentalnie 

 Nie dotyczy 

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 

  

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 

 brak 

 
 
 
 

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

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

 


