
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Dane jednostki:

1) Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

2) Siedziba jednostki: Częstochowa, Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”.

3) Adres jednostki: 42-215 Częstochowa, ul. Dekabrystów 43

4) Podstawowy przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze
użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców
w  zakresie  sportu,  rekreacji  i  turystyki  ze  szczególnym  uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01-01-2018 – 31-12-2018

3. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości):

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonuje wyceny aktywów i pasywów
nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

1) Wartości  niematerialne  i  prawne  oraz  środki  trwałe  nabyte  z własnych
środków ujęte  zostały  w  ewidencji  według  wartości  początkowej,  którą
stanowi cena  nabycia, pomniejszona o wartość podlegającego odliczeniu
podatku  VAT.  Środki  trwałe  i wartości  niematerialne  prawne  otrzymane
nieodpłatnie   lub  w  drodze  darowizny  ujęte  zostały  w  ewidencji  na
podstawie  decyzji  właściwego  organu,  w  kwocie  określonej  z  decyzji.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej
powyżej  3 500,00  zł  podlegały  umorzeniu  metodą  liniową  według
przyjętych rocznych stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne oraz
środki  trwałe  w  kwocie  niższej  niż  ww.  umarzone  zostały  w  100%
w miesiącu przyjęcia do używania. 

2) Inwestycje wycenione zostały w cenie nabycia wszystkich zużytych do ich
wytworzenia  rzeczowych  składników  majątku,  usług  obcych,  opłat  oraz
wartości niepodlegającego odliczeniu podatku VAT. 

3) Zapasy  przyjęte  zostały  do  ewidencji  w  rzeczywistych  cenach  nabycia
(cena zakupu netto plus nie podlegający odliczeniu podatek VAT).

4) Należności  wycenione  zostały  w  kwocie  wymaganej  do  zapłaty
(z uwzględnieniem  naliczonych  odsetek),  pomniejszone  o  odpisy
aktualizujące.  Należności  bez  względu  na  termin  płatności  zaliczone
zostały  do  należności  krótkoterminowych.  Odsetki  od  nieterminowych
płatności  naliczane  były  i  ewidencjonowane  nie  później  niż  na  koniec
każdego kwartału lub w momencie  ich zapłaty. Nie naliczano odsetek w



kwocie,  która  nie  przekraczała  kosztów  wysłania  upomnienia  listem
poleconym z potwierdzeniem odbioru według cennika Poczty Polskiej. 

5) Zobowiązania  krótkoterminowe  wycenione  zostały  na  dzień  bilansowy
w kwocie do zapłaty.

6) Środki pieniężne wycenione zostały w wartości nominalnej.

7) Wynik  finansowy  ustalony  został  w  wariancie  porównawczym rachunku
zysków i strat.

5. Inne informacje:

Wykazane  w  Bilansie  grunty  zostały  przekazane  MOSiR  Decyzją
Prezydenta  Miasta  Częstochowy  w  trwały  zarząd.  MOSiR  nie  posiada
gruntów w użytkowaniu wieczystym.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodatkowe informacje zawarte zostały w Tabelach 1-16.


