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INFORMACJADODATKOWA

I wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegótności:

1.1 nazwę jednostki

Zęspół Szkół Specjalnych w Goleniowie
1.2 siedzibę jednostki

"l" 
NĘodGgłośct

adres jednostki

1 B 72-100 Goleniów
1.3

ul. Niepodległości 1 B 72-100 Goleniów
poOrtu*o*y p

o szkoła podstawowa specjalna
o Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
o Szkoła Specjalna Przysposabiającado Pracy

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

omówienie PrzYjętYń zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny utty*o* i pusywów (także
amoĘzacji)

1.4

2.

3.

4.

rrzyJęte za§aoy $olltyl€) rachunkowoŚci, w tym metody wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji)

.Wycena aktywów i pasywów odbywa się z uwzględnieniem
sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
2019 l poz. 351).

. Srodki trwałe w dniu ptzyjęciado użytkowania wycenia się:
1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia;

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu
Zakupione materiały obciążaią dziaŁalność

2) w YzYPadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosźu wytworzenia, który|
obejmuje ogół kosźów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęciu uua"ńl
montazuo przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego iub przyjęcia illużytkowania; 

I

3) w PrzYPadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów]z uwzględnienięm zużycia, a przy ich braku według wartósci rynkowej; 
"ju*io""|nadwYZfti środków trwałych wprowadza się do ksiąg tego roku oLrot"ń";; k órl

przypadń termin inwentaryzacji; - --'|

4) w PtzYPadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny _ według wartościl
ryŃowej z dnia otrzymania lub w niższe1 wartości określonej w declzji; t.hl
przekazaniu;

5) w PrzYPadku otrzYmania nieodpłatnie bęz określenia jego wartości _ środek trwały|
Podlega wYcenie Ptzęzbiegłego rzęczoznawcętub przeŹpówołaną do wyceny komisię;l

6) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny- od Skarbu pństwa l"b' i;;;;iii]
samorządu terYtorialnego - w wysokości określonej w decyzjio ich przeku"*iu,- 

--..-l

zasad rachuŃowości,
rachunkowości (Dz. U.

materiałowego i gospodarki magźźynowe.
bezpośrednią i księgowane są w kosztv



z|tżylia materiałów i energii w 100 % na koncie kosźów 40l.
Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane
nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w tym
dokumencie, a ottzymane na podstawie datowizny w wartości rynkowej na dzieńnabycia.
Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie
rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, zuwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,

Środki trwałe umarza się i amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z2019 r. poz. 865).

5. Jędnorazowo,przęz spisanie w kosźy w miesiącu przyjęcia do |Jzywanla, umarza slę:
1) książki i inne ńiory biblioteczne;
2) środki dydaktyczne służące procesowi
3) odzież i umundurowanie

dydaktyczno -wychowawczemu

4) Pozostałe Środki trwałe (wyposazenie) oruz wartości niematerialne i prawne, o wartości
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym dla osób
PrawnYch, które finansowane są z wydatków bieżących w I00% ich wartości w
momencie oddania do używania.

Programy komputerowe, których nabyciu towarzyszy przeniesienie autorskich praw
majątkowYch lub udzielenie licencji na korzystanię z tych programów (o okresie
dłuższym niz rok) amońyzuje się według stawki 30 oń w stosunku ,oórny^.
W Przypadku nieodpłatnego otrzymania wartości niematerialnych i prawnych
może ptzy jąć stawki amorty zacyjne określon ę przez przekazuj ące go.

8, Pozostałe Środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w
I00% w miesiącu ptzyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie-O72
,,Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych o
zbiorów bibliotecznych".

Składniki majątku trwałego, których wańośó początkowa nie przekr aczakwoty I0 000 zł,
a jest wyzszaniż 500 zł ujmuje się ewidencji ilościowo-wartościowej, spisując w koszty
pod datą zakupu.

Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 500
ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w kosźy pod datą zakupu.

Bez względu na wartoŚĆ do pozostałych środków trwałych objęĘch ewidencją
ilościowo-wartościową lub wartośc iwą zalicza się :

meble biurowe, piwniczne (np. regały), z wyjątkiem wieszaków ubraniowych,
sPtzęt komPuterowy i urządzenia petyferyjne (zestawy komputerowe, laptopy, tablety
jednostki centralne, drukarki, skanery switche, modemy, routery ttpł i ńiączęniemakcesoriów uznanych za elemęnt wymienny (np, monitor, klawiatura, ńysz, dysk
zev,mętrznY, dYsk twardy, napęd optyczny, karta graficzna, karta sieciowa, układy
Pamięci, nagrywarki, uPs-y, zasilacze,systemy chłodzenia, procesory, czynikikart,
pamięci USB, moduły bluetooth, listwy przeciwprzepięciowe ię.),

- sprzęt audiowizualny (m. in. ekrany, projektory, rzutniki, mikrofony),
- komórkowe aparaty telefoniczne,
- aparaty fotograficzne, kamery

sprzęt AGD z v,,yłączeńem czajnikó w bezprzewodowych,
sprzęt elektroniczny (m. in. telewizory odtwarzaczę
radioodbiomiki

DVD, magnetowidy,



- maszyny iurządzenia specjalistyc7nę (m. in. maszyny iutządzenia w kuchni szkolnej)

, Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
przyjęcia Środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

10. Przyjmuje się amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.

11. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i pra
odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego.

12. W Przypadku gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowegr
likwidacji, sptzedńy, przekazariu itp., odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych
dokonuje się w ostatnim miesiącu, w któr;rm był uzytkowany.

13. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako
zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysókości 3,500 zł.

14. Na dzień bilansowy Środki trwałe, wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieni
odpisów umorzeniowych ustalonych na dzięń bilansowy.

15. Odsetki od należrości ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty
16, NaleznoŚci wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień

bilansowy w wysokości wymaganej zapłŃy, czyliłącznie ziymaganymi odsetkami
l7. Środki Pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości

nominalnej.

18. Dochody ujmuje się w wartościach nętto - bez podatku od towarów i usług.
19, Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowyńmogą

zmniejszaĆ wykonanie planowanych wydatków w tym roku budzetowym. Uzyikane
zwrotY wYdatków dokonanych w latach poprzednich stanowią dochody budżetowe.

20. Dokumenty rczliczeniowe dotyczące dostaw robót i usług (fakturyu.iunki;, któ..
wPłYnęłY do 7-go dnia następującego po miesiącu ich wystawienia ujmuje się w księgach
rachunkowych biezącego miesiąca,
Dokumenty, które wpłynęły 8-go dnia ipóźniejnastępującego po miesiącu ich

stawienia uimuie się w ksiesach rac w następnvm miesi
inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

szczegółowY zakres zmian wartoŚci grup rodzajowych środków trwĄch, wartości ni.*utoiutny.t i
PrawnYch, zawierającY stan tYch aktywów na poc.zątek roku obrotowego, zwiększenia i zmniej szenia ztytułu:
aktualizacji wartoŚci, nabYcia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzn-.go o.u, stan końcowlr, a dla majątku
amortyzowanego

- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian doĘchczasowej amoftyzacji lub
umorzęnia

zń,I, zń.2
akfualną wartoŚĆ rYŃową Środków trwĄch, w tym dóbr kultury - o iłe jednostka dyrponui" tuki.i
Brak danych

kwotę dokonanYch w trakcie roku obrotowego odpisówaktualizujących wartość akĘwów łrvuły"ł, ołęunr.
dla długoterminowych akłwów niefinansowych oraz długotermńwyctl aktywów finunro*y.ń
Nie występują
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1,4. wartość gruntów uzytkowanych wieczyście

Nie występują zń.5
1.5. WartoŚĆ nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkę środków trwaĘch, używanych na

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umóW w tym z tytułu umów leasingu

Nie występują zń.3
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów

wartościowych

Nie występują

l.,7. dane o odpisach aktualiz;ttjących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek .otu ou.oto*ęo,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rcm,iązcmiu i stanię na koniec roku obrotow ego, z uwzględnieniem należności
finansowych jednostek sam orządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych)

Nie występują zał.4

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek.oku ob.ot*go, 
"*iękrr"oiuĘwykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie występują

podział zobowiązań dfugoterminowych o pozostaĘm od
umową lub wynikającym z innego §Ąułu prawnego, okresie spłaty:

dnia bilansowego, przewidywanym1.9.

a) powyżej l roku do 3 lat

Nie występują

b) powyżej3do5lat

Nie występują

c) powyżej 5 lat

Nie występują

1.10. krłotę zobowiązń w sytuacji gdy jednostka kwalifrkuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing oPeracyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby io lÓasing finansowy lib zwrony z
podziałem na kwotę zobowiązań zĘnŃu leasingu finansowego lub leasingu zwrobrego

Nie występują

1.1l łączną kwotę zobowiązń zńezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru l f",-y ,yń
zabezpieczeń

Nie występują

l,I2. łącmą kwotę zobowiązń warunkowych, w tym równiez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
także wękslowYch, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązitt zabezptłcrony"ń nu .u;ąttu
j e dnostki or az char akteru i formy Ę ch zab ezpieczeil

wykaz istotny.h noł.jl
międąiokresowYch kosztów stanowiących rózrricę między wartością otrzyman,ych finansowych składników
akĘwów a zobowiązaniem zapłaĘ za nie

łącznąkwotęot ry**Y

kwotę wypłaconych środków pieniężrych na świadczenia pracownicze

1.13.

1.14.

1.15.

wiadczenia pracowrricze: razem; I0 6Ż6,86 ń
w tym:
. pomoc zdrowotna dla nauczycieli: 6 826,86 zło ekwiwalentzapranie: 3 800,00 zł
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l,l6. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli zŃ.6
Wyłączeniamiedzy jednostkami: zńącmiki:
do Bilansu Informacja o wzajemnychrozliczeniach między jednostkami organizacyjnymi
do Rachunku Zysków i Strat Informacja o wzajemnychtozliczeniach między.jednósikami
organizacyjnymi
do Zestawienia Zmian w Funduszach Jednostki Informacja o wzajenrnychrozliczeniach
między jednostkami organizacyjnymi

2,

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują

2.2. koszt wYtworzenia Środków trwałych w budowie, w tym odsetki orazróżnice kursowe, t to.. poriętrryły-
kosż wytworzęnia środków trwałch w budowie w roku obrotowym

Nie występują
kwotę i charakte,por".
wystąpiły incydentalnie

informację o kwocie
ministrowi właŚciwemu do sPraw finansów publicarych wykazywanych w sprawózdaniu z wykonania plńu
dochodów budżetowych

inne informacje

Inne informacje niż wYmienione powyżej, jeżeli mogĘby w istotlry sposób wpĘnąć na ocenę sytulc.;i
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

)7

2.4.

?§

T}Y§ąEKTOR
łu §zi<ół Specialnych
w fiolenicwie

p7ęffiffi#_"7u,"ł,
(kierownikĘórostki)


