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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Szkoła Policji w Sfupsku
Kilińskiego 42
76-200 Słupsk

Numer idenĘfikacyjny REGoN:
7707029s8

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 3lll2/2018 r.

Adręsat:

Komenda Główna Policji

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

I

Nazwa jednostki Szkoła Policji w Sfupsku

2 Siedziba jednostki Słupsk

3 Adres iednostki KiIińskiepo 42 76-200 Sluosk

4 Podstawowy przedm iot dzialalnoścl jednostki szkolenię i doskonalenie policjantów i pracowników Policjr

Ż Jkes sprawozdawczy Rocmv-2O18

J Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Jmówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne zzapisaml ustawy o
rachunkowości oraz z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budŹetówjednostek
samoft ądu ter}torialnego, jednostek bu<lżetowych (.... ). Stosowane
przezjednostkę uproszczenia nie w1"wierają ujemnego wpływu na
rzetelnośÓ przedstawienia s}.fuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki. Uproszczenia doĘ czą: wprowadzenia
jako wyposażenie środków trwĄch o wartości poniżej 600 zł; środki
trwałe w przedziale 600 _ l0 000 zł odpis następuje jednorazowo w
koszĘ, w miesiącu przyjęcia do używania.

t.1

Kod Metoda amorĘzacji Dodatkowy opis

4 środki trwałe o wartości
nteprzekr aczającej 1 0 000
zł, podlegają jednorazowo
umorzeniu w 100% w
miesiącu przyjęcia do
użyrvania, przez spisanie w
koszĘ

odpisy amorĘzacyjne dokony"wane sąjednorazowo,przez spisanie w koszĘ w miesiącu przyjęcia ich do
uŹywania. Pozostałe środki trwałe to środki nabyte w przedziale kwotowym od ó00 zł. do kwoty określonej w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10 000 zł.)

Ż metoda liniowa odpisy amorĘzacyjne dokonywane są metodą liniowąjednorazowo na ostatni dzień roku obrotowego

4-2

Kod Metoda wYc€nv Dodatkowv oois

l wyceniane wg cen nabycia środki trwałe i wańości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenią
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Pozostałe środki trwałe i zbiory bibliotecznę wycenia sie według ceny
nabycia.

13 Lnne zobowiązaniai należności wycenia się w wysokości wymagającej zapłaty

9 zakupione materiĄ
odnoszone są bezpośrednio
w ciężar kosztów w dniu ich
zakupu

rzeczowę aktywa obrotowe (materiały) wycenia się według ceny zakupu.

I wyceniane wg wartości
nominalnej

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.

2 wyceniane wg kosŻu
wytworzenia

środki trwałe w budowie wycenia się według rzeczywiście poniesionych nakładów (kosztu wytworzenia lub
ceny nabycia).

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacie i obiaśnienia

1.l Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartośó
początkowa

(brutto) stan na
początek roku
obrotowego

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia
wewnętrzne

lnne ogółem
zwiększenia
(3+4+5+6)

(Ż) (3) (4) (s) (6) (7',)

I 350 902 0 l6 812.01 5 22 492.01
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Wańości
niematerialne
i prawne

Srodki trwałe tts t'7t 232.21 0,00 327 002'Ż0 0,0( 360 585.6C 687 587,80

Ll Grunty 2 929 306,33 0.00 0.00 0,0( 0.0c 0,00

l.l.t Gmnty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

uży.tkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

0.00 0,00 0,00 0,0( 0,0c 0,00

1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inzynierii
lądowej i
wodnej

88 1 16 023,75 0,00 000 0,0( 000 0,00

1.3 Urządzenia
technicme i
maszyny

7',787 029,65 0,00 '10 271 '75 0,0( 120 926.38 191 198,13

l4 Srodki
transportu

Ż 949 774'66 0,00 0.00 0,0( 0,00 0.00

1.5 lnne środki
trwałe

13 389 097.82 0,00 256 730,4s 0,0( 239 659,21 496 389.6'.1

Ż Srodki trwałe
placówek

0,00 000 0,00 0,0( 0.00 0.0(

l.l Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmnie szenta ogółem

Lp. Wyszczegól
nienie

Aktualizacja Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

Przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne ogólem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+7-12)

(8) (e) (10) {11) t2t (13)

Wartości
niematerialne
i prawne

0,00 0,00 0.00 oo( 0,00 3',73 394,',74

Srodki trwałe 0.00 6',7 247,81 0,00 19 695,01 86 982.82 It5 '.171 837,l

l.l Grunty 0,00 0,00 000 0,0( 0,00 2 929 306,33

1.1.1 Grunty
stanowiące
własnośÓ
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

uż}tkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

0.00 0.00 0.00 0,0( 0.0c 0,00

Budynki,
lokale i
obiekty
inĄnierii
lądowej i
wodnei

0.00 oÓÓ 0,00 0,0( 0,0c 88 I 16 023.75

t.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

0.00 0.00 0.00 0,0( 0,00 1978227,'78

1.4 Srodki
transportu

0,00 000 2 949 774.66
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2 Srodki trwałe
placówek

0.0( 0.00 0.00 0,0( 0.00 0.00

l.l Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodza.i llmorzenie Stan/rok Wartość netto

Lp. Wyszczegól
nienie

Stan
umorzenia

na początek
roku

obrotowego

Aktualizacja AmorĘzacja
za rok

Inne
zwiększenia

Inne
zmniejszenia

Stan
umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(14+15+16

+17-18)

Stan na
początek roku
obrotowego

(2-14')

Stan na koniec
roku

obrotowego (13-
1e)

(14) (rs) (16) (r7) (r8) (1e) (20) (21)

WartoŚci
niematerialne
i prawne

346 4'19,3: 0,00 2 l ż35.35 s 680.00 0,00 373 394,70 4 423,34 0.00

Srodki trwałe 48 405 597.4t 0,00 3 099 847.50 ) lq oR? tl q 45ń ?{ 51 735 97 t.87 66 765 634.72 64 035 865.32

t.l Gruntv 0,0( 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2 929 306,33 2 929 30ó..r3

1.1.1 GrunĘ
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego.
przekazywane

uĄ.tkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

0,0( 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,0( 0,00

r.2 Budynki,
lokalę i
obiekty
tnĄnieńi
lądowej i
wodnei

26 499 695,9ź 0,00 Ż305 5Żl.96 0.00 0.00 28 805 Ż17.94 6t 616 32'7.77 59 310 805.81

1.3 Utządzenia
technicme i
masąmy

6 162 616,7( 0,00 450 432.72 324.01 0,00 6 613 3',73.43 | 6Ż4 412'95 I 364 854.35

1.4 S rodki
transportu

Ż 496 7 l',1 '6: 0.00 126 530.76 0.00 0.00 2 623 248"35 453 057.03 326 526^27

1.5 Inne środki
trwałe

13 246 56',7.1 0.00 Żl7 36Ż.06 )?q ń\q ?) o dśń ąs 13 694 132.1t 14Ż 530.64 't04 372.56

l.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ilejednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan
na koniec roku
obrotowego)

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje

t.1 3runty 0,00 0,0c

1.1.1 w tvm dobra kulturv 0,00 0.0c

I.Ż Budynki, lokale i
obiekĘ inĄnierii
lądowej i wodnej

0,00 0,0c

1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,0c

1.3 Urządzenia
technicme i
masz}łly

0,00 0,0c

1.3.1 w Ęm dobra kultury 0,00 0,0c

t.4 Srodki transportu 0,00 0,0c

1 4.1 w Ęm dobra kultury 0,00 0,0c

1.5 Inne środki trwałe 0,00 0.0c

1.5. I w tvm dobra kulturv 0,00 0,0c

Dodatkowe informacje

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OAjsp?pagr/dm/oraclelapps/xxext/rep/xxre... 2019-04-03



Długoterminowe
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

dlugoterminowych akĘwów
trwałvch

niefinansowe 0,00

2 finansowe 0,00
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1.4.

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

Wartość gruntów
uĄtkowanych wieczyście

0,00

1.5.

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę

środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy

i innych umów, w tym z tytułu umów
leasinpu

Dodatkowe informacje

GrunĘ 0,00

2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnei

0,00

3 Urządzenia
tęchniczne i
maszyny

0,00

4 Srodki
lransportll

0,00

5 lnne środki
trwałe

0,00

1.6.

Lp. Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informacje

Akcje i udziaĘ 0,00 0,00

2 Dłużne papiery
wartościowe

0,00 0,00

3 lnne 0,00 0,00

l.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zrviększeniach,
wykorzystaniuo rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp. Należności Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku
obrotow€go

Należności krótkoterminowe 0,0( 0,00 0,0c 0,00 0,0c

2 Należności dfugoterminowe 0,0( 0,00 0,0c 0,00 0,0c

3 Łaczna kwota: 0,0( 0,00 0,0c 0,00 0,0c

l.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zrłiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym

Lp. Rezerwy
wedlug celu
utworzenia

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku
otrrotowego

Dodatkowe
informacje

Rezenły na
postępowania
sadowe

0,00 0.00 0,0c 0,00

2 lnne 0,00 0.00 0,0c 0,00 0,00

3 Łączna
kwota:

0,00 0,0( 0,0c 0,00 0,0(

l.9. Zobowiązania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytulu
prawnego' okresie spłaty



Lp. Okres splaty Kwota Dodatkowe informacje

a porłyzej 1 roku do 3 lat 0.00

b rowvżei3do5lal 0,00

c powyŹej 5 lat 0,00

ł'ącznakwota'. 0,00
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1.13.2-6

Lp. Rozliczenia
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

13.2 lzynne RMK - Inne 0,0(

13.3 Kwota czynnych r ozliczęń
międzyokresowych
kosŹów (stanowiąca
r óżnicę między wartością
Jtrzymanych fi nansowych
składników aktywów a
zobowiązarriem zapłaĘ za
nie)

0,0(

13.4 lieme rozliczenia
niędzyokresowe kosztów

0,0(

t 3.s
międzyokresowe
przychodów _

równowartośó

NoĘ odsetkowe za nieterminowe regulowanie należności'których termin zapłaty przypada
na2019r.

96,

tt|ns:łeus-.trezor.mf.gov.pvoA_HTMl/oAjsp?page:ldm/orac1ę/apps/xxext/rep/xxre... 2019-04-03

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasinguzgołJniez przepisami podatkowymi (leasing
operacvinv). a wedlus przeoisów o rachunkowości bvłbv to leasins finansowv lub zrvrotnv

Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje

I z Ętułu |easingu
finansowego

0.00

Ż z Ęfułu leasingu Zwfotnego 0,00

l.1l. Zobovłiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy Ęch zabezpieczeil)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. Forma
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowvch Dodatkowe informacje

1 Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zastaw (w Ęm
rejestrowy lub
skarbowy)

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

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Przewłaszczenię na
zabezpieczenia

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

6 Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

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

'l Inne 0.00 0,00 0,00 0,00

I Łącma kwota 0,00 0,00 0,00 0,00

1.I2.Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, takźe wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na maiątku iednostki oraz charakteru i formv tych zabezpieczeń

Lp. Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w Ęm czy zabezpieczone na majątku
jednostki

Kwota

I Nieuznane
roszczenia
wierzycieli

0,00

2 Udzielone gwarancje
i poręczenia

0,0c

3 nne 0.0c

4 [-ączna kwota 0,0c

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących róźnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zaplaty za nie

1. 13' 1 Czyn ne r ozliczenia m iędzyokresowe kosztów
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2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw'finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp. Wyszczegól nienie Kwota
2.4 NaleŻności z tytułu podatków realżowanych przęz organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw

finarisów publicmych wykazylvanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budŹetowych
0,00

2.5. Inne Informacje

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OAj sp?page:ldmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 2019-04-03

otrzymanych lub
należnych dochodów
b udŻetowy ch doty czący ch
przy sĄ ch lat obrotowych,
w Ęm z tytułu umów
długoterminowvch

l3.6 Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów - inne

Wstępny protokół szkody za uszkodzenie bramy wjazdowej na teren Szkoły.Sprawa w
toku.

20 000,00

|.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje
Łącma kwota
oftzyntanych przez
jednostkę gwarancji i
poręczeń
niewykazanych w
bilansie

2 230 689,38 3warancje ubezpieczeniowe dotyczące zabezpieczenianaJeŹytego wykonania umów

l.l5. Kwota wypłaconych środków pienięźnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wvszczesól nienie Kwota Dodatkowe informacje
Odprawy emerytalne
i rentowe

188 524,44 cdprawy emerytalne wypłacone pracownikom i funkcjonariuszom Policji.

Ż Nagrody
iubileuszowe

19'.7 sr8,22 Nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom i funkcjonariuszom Policji

3 lnne 909 643,80 Wszelkie świadczenia wypłacone pracownikom cywilnym i funkcjonariuszom Policji
4 (wota razem 1295 686,46

1,16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacie
t16 lnne informacje nie dotyczy

)

2.l. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczegól nienie Kwota
I Materiałv 0,0(

Ż Półprodukty i produkty w toku 0,0(

3 Produkty gotowe 0,0(

4 Towary 0,00

5 Kwota razem 0.00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwalych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyly koszt wytworzenia śrotlków
trwalych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczegól nienie Kwota
I Koszt wytworzenia środków trwafuch w budowie 0.0(

2 W tym - odsetki 0.0(

3 W tym - różnice kursowe 0.0(

2.3. Przychody lub koszĘ o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpily incydentalnie
Lp. Wyszczegól nienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

I Przychody - o
nadzwy czajnej warto ści

0,0(

Ż Przychody - które
wystąpiły incydentalnie

0,0(

3 KoszĘ - onadzwyczajnej
wartości

0,0(

3 Koszty _ które wystąpiĘ
incvdentalnie

0,0c
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Kierownik Jednostki

,Iacek Gil

03-04-2019 14'.38:1Ż

}. Inne Informacje nie wymienione powyżej' jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

'vynik 
fi nansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Opis
t lnne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogĘby w istotny

sposób wpĘnąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy iednostki

nie doĘczy

Główny Księgowy

Justyna Kamińska

0l-04-2019 II:44:21
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