
INFORMACJA DODATKOWA

I. Worowadzenie do sprawozdania finansowego, obeimuie w szczególnosci:
1.

1.1 nazwe jednostki

Zespól Szkól Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wvszkowie

1.2 siedzibe jednostki

Wvszków
,

ul. Jana Matejki 9

1.3 adres jednostki

Wvszków, ul. Jana Matejki 9; 07-200 Wyszków
1.4 loodstawowv przedmiot dzialalnosci jednostki

Dzialalnosc edukacyjna
2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem

Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

3.
wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne, jezeli w sklad jednostki nadrzednej lub jednostki samorzadu
terytorialnego wchodza jednostki sporzadza jace samodzielne sprawozdania finansowe

nie zawiera danvch lacznych

4.
omówienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze amortyzacji)

Zalacznik nr 1

5. inne informacje
nie wystapily

li. Dodatkowe informacje i obiasnienia obejmuia w szczególnosci:

1.

szczególowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych, zawierajacy

1.1.
stan tych aktywów na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koncowy, a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i

tvtulów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1

1.2. aktualna wartosc rynkowa srodków trwalych, w tvm dóbr kulturv - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Zespól Szkól nr 3 w Wvszkowie nie dysponuie takimi informaciami

1.3.
kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujacych wartosc aktywów trwalych odrebnie dla

dlugoterminowych aktywów niefinansowych oraz dlugoterminowych aktvwów finansowych

0,00

1.4. wartosc gruntów uzvtkowanvch wieczyscie
nie posiada

1.5.
wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodków trwalych, uzywanych na podstawie umów najmu,
dzierzawv i innych umów, w tym z tytulu umów leasingu

nie posiada

1.6. liczbe oraz wartosc posiadanych papierów wartosciowych, w tym akcji i udzialów oraz dluznych papierów wartosciowych

nie posiada

dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach,
1.7. wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglednieniem naleznosci finansowych jednostek

samorzadu tervtorialnego(stan pozyczek zazrozonvchl

brak odpisów

1.8.
dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i

stanie koncowvm

brak rezerw

1.9.
podzial zobowiazan dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa

lub wvnikajacvrn z innego tytulu prawnego, okresie splatv:
a) Ipowyzej 1 roku do 3 lat

brak takich zobowiazan

b) powyzej 3 do 5 lat
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brak takich zobowiazan

c) powyzej 5 lat

brak takich zobowiazan

kwote zobowiazan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
1.10. operacyjny), a wedlug przepisów o rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote zobowiazan z

tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0,00

1.11. laczna kwote zobowiazan zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczen

0,00

laczna kwote zobowiazan warunkowych, w tym równiez udzielonych przez jednostke gwarancji i poreczen, takze wekslowych,
1.12. niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiazan zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych

zabezoieczen

0,00

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczen miedzyokresowych
1.13. kosztów stanowiacych róznice miedzy wartoscia otrzymanych finansowych skladników aktywów a zobowiazaniem zaplaty za

nie

0,00

1.14. laczna kwote otrzvmanvch przez iednostke gwarancii i ooreczeri niewvkazanvch w bilansie

0,00
1.15. kwote wvolaconvch srodków oienieznvch na swiadczenia pracownicze

228 102,61 wg. Tabeli nr 15

1.16. inne informacje

brak

2.

2.1. wysokosc odpisów aktualizuiacvch wartosc zaoasów

0,00

2.2.
koszt wytworzenia srodków trwalych w budowie, w tym odsetki oraz róznice kursowe, które powiekszyly koszt wytworzenia
srodków trwalych w budowie w roku obrotowym

0,00

2.3. kwote i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartosci lub które wystapily incydentalnie

0,00

informacje o kwocie naleznosci z tytulu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlasciwemu
2.4. do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budzetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

brak

3.
Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny sposób wplynac na ocene sytuacji majatkowej i finansowej
oraz wvnik finansowy jednostki

brak

Elektronicznie podpisany
przez Adam Michal Mickiewicz

Data: 2021.03.17 09:54:42
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Adam Michal
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Glówny ksiegowy rok, miesiac, dzien Kierownik jednostki
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Zalacznik nr 1 do

Informacji dodatkowej
za okres 1.01.2020- 31.12.2020

Zespolu Szkól nr 3

w Wyszkowie

Omówienie przyjetych zasad {polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
{takze amortyzacji).

Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994

roku o rachunkowosci obowiazujacymi jednostki z uwzglednieniem przepisów szczególnych wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017r w sprawie rachunkowosci oraz

planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek
budzetowych, samorzadowych zakladów budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz

panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.

z 2020, poz.342 ze zm.).
Jednostka sporzadza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

.

Rachunkowosc Zespolu Szkól nr 3 w Wyszkowie prowadzi sie zgodnie z zasadami okreslonymi w

ustawie o rachunkowosci z uwzglednieniem przepisów szczególnych wynikajacych z

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci
oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek
budzetowych, samorzadowych zakladów budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz

panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2020, poz. 342 ze zm.], z tym, ze, uwzgledniajac zakres i specyfike dzialalnosci Zespolu
Szkól nr 3 w Wyszkowie oraz zasade istotnosci, przyjmuje sie nastepujace rozwiazania szczególne:

• w odstepstwie od zasady wspólmiernosci: prenumeraty, ubezpieczenia majatkowe i inne oplacane
z góry nie podlegaja rozliczeniu w czasie za posrednictwem rozliczen miedzyokresowych kosztów,
obciazaja koszty miesiaca, w którym zostaly poniesione, jezeli ich wartosc w momencie zakupu nie

przekracza kwoty 1 200 zl, a okres ich obowiazywania zamyka sie w obrebie jednego roku

obrotowego.

• rzeczowych skladników majatkowych dlugotrwalego uzytku o niskiej jednostkowej wartosci nie

przekraczajacej 500 zl nie ujmuje sie w ewidencji ilosciowo - wartosciowej srodków trwalych.
Odpisuje sie je w koszty pod data przekazania do uzywania, w wartosci poczatkowej, jako zuzycie
materialów. Kontrole i ewidencje tych przedmiotów prowadzi Kierownik gospodarczy w sposób
umozliwiajacy ustalenie miejsc ich uzytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych;

• zakupione oprogramowanie komputerowe o niskiej jednostkowej wartosci, nieprzekraczajacej
500 zl odpisuje sie w ciezar kosztów zgodnie z zasadami ustalonymi dla nisko cennych rzeczowych
skladników majatkowych dlugotrwalego uzytku;

• materialy zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materialy biurowe, srodki

czystosci, paliwo do samochodu inne materialy gospodarcze odpisuje sie w ciezar kosztów w

momencie zakupu, z tym, ze ich stan ustala sie w drodze spisu z natury na dzien bilansowy, a

wartosc tego stanu odpowiednio koryguje koszty zuzycia materialów;

• ewidencje kosztów wedlug rodzajów prowadzi sie tylko na kontach zespolu 4 „Koszty wedlug
rodzajów i ich rozliczanie".



METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

W oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o rachunkowosci, z uwzglednieniem
przepisów szczególnych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
wrzesnia 20 l 7r. (z pózn. zm.) w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci(

... ), ustala sie
nastepujace zakladowe metody wyceny aktywów i pasywów:

Wycena skladników aktywów trwalych

Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza
sie do ewidencji wedlug ich wartosci poczatkowej, która wyceniana jest w zaleznosci od sposobu
ich nabycia wg:
• ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna;
• kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we wlasnym zakresie;
• wartosci rynkowej - w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzezeniem, ze

jezeli stosowna umowa wskazuje nizsza wartosc, wówczas do ewidencji przyjmuje sie
wartosc okreslona w umowie.

W jednostce wystepuja równiez srodki trwale otrzymane nieodplatnie od Województwa
Mazowieckiego na mocy stosownej decyzji, te skladniki aktywów przyjeto do ewidencji w

wartosci okreslonej w tej decyzji.
Wartosc poczatkowa srodków trwalych podlega podwyzszeniu o wartosc nakladów poniesionych
na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzezeniem, ze jezeli ulepszenie to polega na instalacji czesci
skladowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartosci nie przekraczajacej I O OOO zl., to wartosc ta

obciaza koszty w momencie ich poniesienia i nie powieksza wartosci poczatkowej srodka

trwalego, w którym zostaly zainstalowane.

W bilansie srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wykazuje sie w wartosci netto

stanowiacej róznice ich wartosci poczatkowej i dotychczasowego umorzenia.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla srodków trwalych oraz wartosci niematerialnych
dokonuje sie jednorazowo za okres calego roku obrotowego wedlug stawek okreslonych w

przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne
i prawne o wartosci do I O OOO zl umarza sie jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiacu
przyjecia do uzywania. W tym samym trybie, niezaleznie od wartosci, umarza sie ksiazki i inne

zbiory biblioteczne, srodki dydaktyczne, odziez, meble i dywany.

Zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia sie:
• w cenie nabycia - w przypadku kupna,
• przez komisyjne okreslenie ich wartosci - w przypadku otrzymania w drodze darowizny.

Srodki trwale w budowie - wycenia sie w wysokosci ogólu kosztów pozostajacych w

bezposrednim zwiazku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z

tytulu trwalej utraty wartosci.

Pozostale aktywa trwale w jednostce nie wystepuja.

Wycena rzeczowych aktywów obrotowych

• stan materialów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z

natury, wycenia sie w cenach zakupu wynikajacych z ostatnich faktur.



Wycena rozrachunków

Naleznosci i zobowiazania na dzien ich powstania wycenia sie i ewidencjonuje w ksiegach
rachunkowychwedlug wartosci nominalnej. Na koniec kazdego kwartalu i na dzien bilansowy
wycenia sie je w kwocie wymagajacej zaplaty, obejmujacej kwote glówna powiekszona o nalezne
odsetki zwloki w zaplacie - ustawowe.

Odpisów aktualizujacych naleznosci dokonuje sie na dzien bilansowy, wedlug zasad okreslonych
w ustawie o rachunkowosci, z tym ze odpisy aktualizujace naleznosci dotyczace ZFSS obciazaja
ten Fundusz

.

Odpisów aktualizujacych dokonuje sie szczególnosci w odniesieniu do:
a) naleznosci od dluzników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadlosci - do wysokosci
naleznosci nieobjetej gwarancja lub innym zabezpieczeniem,
b) naleznosci od dluzników w przypadku oddalenia wniosku o ogloszenie upadlosci, jezeli
majatek dluznika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postepowania upadlosciowego - w

pelnej wysokosci naleznosci,
c) naleznosci kwestionowanych przez dluzników oraz z których zaplata dluznik zalega, a wedlug
oceny sytuacji majatkowej i finansowej dluznika splata naleznosci w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna - do wysokosci niepokrytej gwarancja lub innym zabezpieczeniem naleznosci,
d) naleznosci, których dochodzenie skierowane zostalo na droge postepowania sadowego,
e) naleznosci stanowiacych równowartosc kwot podwyzszajacych naleznosci, w stosunku do
których uprzednio dokonano odpisu aktualizujacego - w wysokosci tych kwot.

Nie dokonuje sie odpisów aktualizujacych naleznosci wskazanych wyzej, w przypadku gdy
zostaly one zaplacone do dnia sporzadzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Wycena pozostalych aktywów i pasywów

W jednostce nie wystepuja rozliczenia miedzyokresowe kosztów bierne oraz tytuly do tworzenia
rezerw na przyszle zobowiazania.
Srodki pieniezne, fundusze oraz pozostale aktywa i pasywa wycenia sie wg wartosci nominalnej.



Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objasnien poz. 1.1

Szczególowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych, zawierajacy stan tych aktywów na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i

zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koncowy, a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytulów
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w ramach jst.

Zwiekszenie Zmniejszenie Zwiekszenie Zmniejszenie
wartosci wartosci wartosci wartosci

poczatkowej poczatkowej poczatkowej poczatkowej Wartosc srodków trwalvch (netto)

Wartosc Ogólem Umorzenie

poczatkowa nabycie ( w tym zbycie (w tym zmniejszenie/zwie Umorzenie stan stan na koniec
stan na poczatek(brutto) stan na nieodplatnie), nieodplatnie). kszenie wartosci na poczatek roku roku

poczatek roku aktualizacja. likwidacja, poczatkowej (2•3- obrotowego aktualizacja. obrotowego
roku obrotowego stan na koniec

zbycie. (wartosc roku obrotowegoobrotowego przemieszczeni przemieszczenie 4) amortyzacja za
likwidacjainne (6•7-6)

poczatkowa- urn. st *e miedzy miedzy rok obrotowy
* (5-9)

jednostkami w jednostkami w
na pocz.r} (2-6)

ramach j.s.t. ramach j.s.t.

I 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11

A.I Wartosci niematerialne i prawne 44 005,93 778,48 44 784,41 44 005,93 778,48 44 784,41 0,00 0,00

A.11.1 Srodki trwale 1177 546,02 137 916,67 130 967,03 1184 495,66 1159 600,27 143 330,70 130 967,03 1171963,94 17945,75 12 531,72

A.11.1.1 Grunty grupa O 0,00 0,00 0,00 0,00

A.11.1.2 Budynki grupa 1 i 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne srodki

trwale 0,00 0,00 0,00 0,00

grupa 4 45 428,32 25 865,00 19 563,32 44 249,00 1179,32 25 865,00 19 563,32 1179,32 0,00

Urzadzenia
techniczne i

grupa 5 0,00 0,00 0,00 0,00
maszyny, Inne

srodki trwale Grupa

3,4,5,6 i 8
grupa 6 51 767,12 51 767,12 45 017,12 1000,00 46017,12 6 750,00 5 750,00

grupa 8 935 505,02 137 916,67 105 102,03 968 319,66 925 488,59 141151,38 105 102,03 961537,94 10 016,43 6 781,72

A.11.1.3

A.11.1.5 grupa 3 0,00 0,00 0,00 0,00

1 032 700,46 137 916,67 130 967,03 1039 650,10 1014 754,71 143 330,70 130 967,03 1027118,38 17 945,75 12531,72

A.11.1.4 Srodki transportu grupa 7 144 845,56 144 845,56 144 845,56 144 845,56 0,00 0,00

*
Kwoty w kolumnie 10 i llmaja byc zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu



Tabela do poz. 11.1. 1.15 Informacji dodatkowej

TABELA NR 15

Swiadczenia pracownicze

srodki wyplacone na swiadczenia pracownicze dla których jednostki inne niz jednostki sektora finansów
publicznych trorza rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Rodzaj swiadczenia Kwota wyplacona w roku obrotowym

Lo.

1 2 3

1. Nacrocv iubileuszowe 113 841,39

2. Odorawv emervtalne 14 565,60

3. Odorawv oosmiertne 66 193,26

4. Ekwiwalent urlopowy 33 502,36

Razem 228 102,61
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