
INFORMACJA DODATKOWA

1. do sprawozdania finansowego, obejmuje w t:

1

7.1, nazwę jednostki

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w kowie
7.2

ul.lana M ki9ków

1.3 adres jednostki

Wyszków, ul' Jana Matejkĺ 9; o7-2oO

L.4 miot działalnościednostki
Działalność edukacyjna

2. wskazanĺe okresu rawozdaniem
Sprawozdanie za okres od 01,.07.202i. do 3L72,202I

3
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera d w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu

alnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

ane łączne, jeżeli

nie zawiera danych

4 przyjętych (pol ity ki) kowości, ktywów asywów (takż cjienomowr te dzasa rachu n metod atym amewyceny p ortyza
nik nr 1

5. inne informacje

nie wystą

il. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:
1,

1.7 przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanóW itytułów
zmian dotychczasowej amortyzacji lu b umorzenia

zcz resak razm WAnegółowy rtości u środkówgr p rodzaj WA ntrtości ateem naowych trWałych, zawtnych stanprawnych, erający
ah na k kuro bo ZWktywów począte kszenia zm tarotowego, ę ułu alaktu WA nnreJszen tyt rozchodzacJ rtości, bycia U,

Tabela nr 1

7.2 aktualną wartość środków dóbrkultury-oile ponuje takimi informa mt
Szkół Nr 3 w Wyszkowie nie takimi informacjami.

1.3.
e roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla

nsowych oraz długotermĺnowych a ktywów fina nsowych

kwotę dokonanych w trakci
długotermĺnowych a ktywów n ĺefĺna

r.4. rtość użytkowanych wi
da,nte

1.5
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez je
dzĺerżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

dnostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,

Tabela nr 5

1.6. oraz wartość i udziałów oraz hliczb WA
iada,nre

r.7
dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskaza niem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

ant u nlesta konna rokutec bou, rozWlą z n n mrotowego, nnależ fiosct h nd kuwzS ęd sam ustenansowyc orząd
n stan krytoria I ego( pozycze nych)zagrożo

brak od

1.8
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek
stanie końcowym

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzysta n iu, rozwiąza niu i

brak rezerw,

1.9.
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

1 roku do 3 lat

brak takich zo n,

b) 3do5lat
brak takich zobowiązań,

c) 5 lat

brak takich zobowiązań,
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1.10

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a

według przepisów o rachunkowoścĺ byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu
finansowego lub leasingu zwrotnego

0,00

I,IT. ą kwotę zobowiązań zab ezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

0,00

1,.12

czną 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
za bezpieczeń

0,00

1.13
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowycl] składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
0,00

7.1.4. otrzymanych przez edn n l poręczen n w bilansie
0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
203 162,75 nr 1"5)

7.16. ĺnne informacje
brak

2

2.7 a ktualizujących wa rtość za

2,2
koszt Wytworzenia środkówtrwałych w budowie, w tym odsetki orazróżnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w roku obrotowym
0,00

2.3. kwotę cha ra kter poszczegól nych pozycJ I przych odOW lub kosztów o nadzwyczajnej WA rtośc lub które wystąpiły incyd enta nie
0,00

2.4.
informację o kwocie należnościz tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właścĺwemu do
spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nte

2.5 inne informacje

brak

3.
lnne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby W istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i fĺnansowej oraz
wyn ik fina nsowy jednostki

brak

Hanna
Barbara
Sosnowska

Elektronicznie
podpisany pízez Hanna
Barbaĺa sosnowska
Datai 2022.03.1 7
l4:00i57 +01'00'

A d a m M i c h ał i',"'ľil:'Jfi ,ä:ľ--'
Mickiewicz

MiCkieWiCZ Dara:2022.03.2r oe:rs:32
+01'00'

Główny księgowy 2022.03.77 Kierownik jednostki
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Załącznik nr 1do
lnformacji dodatkowej

za okres 1.0L.202I - 3t.I2.202L
Zespołu Szkót nr 3

w Wyszkowie

omówienie przvietvch zasad (polĺtvkil rachunkowości. w tvm metod wvcenv aktvwów ĺ pasvwów
(także amortvzacii).

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnĺe z wymogami Ustawy z dnia 29 września ].994
roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki z uwzględnĺeniem przepisów szczególnych wynikających
zRozporządzeniaMinĺstraRozwojuiFinansówzdnia13września2ol7rwsprawie rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetówjednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
22020, poz.342 ze zm,).
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym .

Rachunkowość Zespołu Szkół nľ 3 w Wyszkowie prowadzi się zgodnie z zasadami okľeślonymi w
ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samoľządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samoľządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U' z2020,poz.342zezm.),ztym,że,uwzględniając zakres i specyfĺkę działalności Zespołu
Szkół nr 3 w Wyszkowie oraz zasadę istotności, pľzyjmuje się następujące rozwiązanĺa szczególne:

. w odstępstwie od zasady współmierności: pľenumeraty, ubezpieczenia majątkowe i inne opłacane
z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednicNvem rozliczeń międzyokresowych kosztów
obciążająkoszty miesiąca, w którym zostaĘ poniesione, jeżeli ich wartość w momencie zakupu nie
przekracza kwoty L 200 zł, a okres ich obowiązywania zamyka się w obľębie jednego roku
obrotowego.

. rzeczowch składników majątkowych długotľwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nie
przekraczającej 500 zł nie ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych.
odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do używania, w wartości początkowe j, jako zuŻycie
mateľiałów. Kontrole i ewidencję tych przedmiotów prowadzi Kierownik gospodaľczy w sposób
umożliwiający ustalenie miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych;

. zakupione oprogľamowanie komputerowe o niskiej jednostkowej wartości, nieprzekraczającej
500 zł odpisuje się w ciężar kosztów zgodnie zzasadami ustalonymi dla nisko cennych rzeczowych
składników maj ątkowych długotrwałego użytku;

. materiałý zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze,w tym materiały biurowe, środki
czystości, paliwo do samochođu inne materiały gospodarcze odpisuje się w ciężar kosztów w
momencie zakupu, ztym, że ich stan ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy' a
wartość tego Stanu odpowiednio koryguje koszty zużyciamateriałów;

' ewidencję kosztów według rodzajőw prowadzi się tylko na kontach zespofu 4 ,,Koszty według
rodzaj ów i ich roz|iczanie"'



METoDY wYcENY AKTYwow I PAsYwÓw

W oparciu o przepisy zawarte w rozdzialę 4 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem
przepisów szczegolnych okľeślonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
września 2017r. (zpőźn' zm.) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości ('..), ustala się
następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów:

Wycena składników aktywów trwaĘch

Śľodki trwałe oľaz wartości niemateľialne i pľawne w trakcie roku obľotowego wpľowadza
się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana j ęstw za|ęŻności od sposobu
ich nabycia wg:
. ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna;
. kosztów wytwoľzenia -w przypadku wytwoľzenlawę własnym zakľesie;
' wartości ľynkowej - w przypadku otľzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeŻeniem, Że

jeżeli stosowna umowa wskazuje niŻsząwaľtośó, wówczas do ewidencji pľzyjmuje się
wartość określoną w umowie.

W jednostce występują rőwnieŻ śľodkitľwałe offzymane nieodpłatnie od Województwa
Mazowieckiego na mocy stosownej decyzji, te składniki aktywów przyjęto do ewidencjiw
wartości okľeślonej w tej decyzji.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych
na ich ulepszenie. Z tymjednak zastrzeŻenlem, Że jeżeli u|epszenie to polega na instalacji części
składowej lub peryferyjnej o jednostkowej waľtościnie pľzekraczającej 10 000 zł., to waľtość ta
obciąŻa koszty w momęncie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowe.j środka
ttwałego, w którym zostały zainstalowane.
W bilansie śľodki trwałe oraz wartości niematerialne i pľawne wykazuje się w waľtości netto
stanowiącej ľóżnicę ich waľtości początkowej i dotychczasowego umoľzenia.
odpisy amoftyzacyjne (umoľzeniowe) dla środków trwĄch oraz wartości niematerialnych
dokonuje się jednorazowo Za okres całego roku obrotowego wedfug stawek okľeślonych w
pľzepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki tľwałe oraz wartości niematerialne
i prawne o waľtości do 10 000 zł umarza się jednoľaz owo przez spisanie w koszfy w miesiącu
przyjęcia do używania. W tym samym tľybie, niezalęŻnie od wartości' Umaľza się książki i inne
zbiory bibliotecznę' środki dydaktyczne, oďzież, meble i dyľany'

Zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:
. w cenie nabycia - w przypadku kupna,
' przez komisyjne określenie ich wartości z zastrzężeniem iz nie wyżej niŻ cena rynkowa - w

przypadku otrzymania w dľodze darowizny.
. po koszcie wýworzenia - w przypadku wýworzęniawe własnym zakľesie'

Śľodki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogófu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z
fftułu trwałej utraty wartości'
Pozostałe aktywa tľwałe w jednostce nie występują.



Wycena ľzeczowych aktywów otlľotowych

' stan mateľiałów odpisyľanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z
natury wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur'

Wycena ľozľachunków

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach
ľachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartafu l na dzień bilansowy
wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne
odsętki zwłoki w zapłacie - ustawowe'
odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, wedfug zasad okľeślonych
w ustawie o rachunkowości, ZtymŻe odpisy aktualizujące nalężności d,oýczące ZFŚS obciązają
ten Fundusz .

odpisów aktualizujących dokonuje się szczególności w odniesieniu do:
a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości
należnośc i n ieobj ętej gwarancj ą lub innym zab ezpie czeniem,
b) należności od dłużników w pľzypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeŻeli
majątek dfużnika nie wystarcza na zaspokojenię kosztów postępowania upadłościowego - w
pełnej wysokości naleŻności,
c) należności kwestionowanych ptzez dłużników oľaz z których zapłatą dłużnik za|ega, a według
oceny sýuacji majątkowej i finansowej dfużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna - do wysokości niepokrýej gwaľancją lub innym zabezpieczeniem należności,
d) należności, których dochodzenie skieľowane zostało na drogę postępowania sądowego,
e) na|eżności stanowiących ľównowaľtość kwot podwyższaj ących naleŻności, w stosunku do
których upľzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot.

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących naleŹności wskazanych wyżej, w pľzypadku gdy
zostaĘ one zapłacone do dnia sporządzenia spľawozdania finansowego za ľok obľotowy.

Wycena pozostaĘch akfywów i pasywów

Wjednostce nie występująrozliczenia międzyokľesowe kosztów bieľne oraztýuĘ do twoľzenia
t ezetw na przy szłe zobow iązania.
Srodki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej
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Tabela 'l do Dodatkowych informacji i objaśnie poz. 1.1

* (woty w kolumnie 10 i 11nają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu

Adam Mĺchał
Mickiewicz

Dyrektor6l wna księ8owa



Tabela do poz. ll.ĺ. ĺ.5lnfoľmacjidodatkowej

TABELA NR 5
Najem, dzierżawa, inne w tym leasing

Wartośó naleŻy w pienľszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli. W
sytuacji gdy nie można uzyskaé informacji od właściciela wartość naleŻy oszacować na

podstawie danych rynkowych.

stan na koniec roku obrotowego (wartośó)

zestawy komputerowe i inny sprzęt biurowy _ 760 752,97

ul. Jana Matejki 9 - '1 1 605 868,00 (Wartość szacunkowa użyczanĄ nieruchomości)

ul. Geodetów 45a, umowa najmu - 3 046 259,00 (wartośc szacunkowa wynajmowanej nieruchomości)

Hanna
Bařbara
Sosnowska

Adam Michał,f::xl:ili:iľ:ľ*'
Mickiéwi.Ż

MiCkieWiCZ Dara:2022.03.21oe:r3,sl
+01!0'

DyrektorGłówny księgowy



Tabela do poz. ll.1. ĺ'15 lnformacji dodatkowej

TABELA NR,I5

Swiadczen ia pľacown icze

środkiwypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów
publicznych lrorząrezerwy:jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Hanna
Barbaŕa
sośnowśka

Główny księgowy

Ada m Michał ili!!il:ffi ff:ľ*'
Mi.kiéwi.7

Mickiewicz Däla:2o22'o3'2]oł]ł:]6
ł0]'@'

Dyrektor

LD

Rodzaj Świadczenia Kwota wyplacona w roku obrotowym

I 2 3

1 Nagrody jubileuszowe 69 445.24

2 Odprawy emerytalne 20'160.00

3 Ekwiwalent urlopowy i inne (nagrody specjalne) 98 263,03

4. odprawy pośmiertne 15 293,88

Razem 203162,15
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