
Zalqcznik Nr l2
INFORMACJA DODATKOWA

t. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeq6ln06ci:

1.1 nazwejednoslki

Zespol Szkol i Plac6wek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

1.2 s edzibe jed nostki

gierz

1.3

95'100 Zg erz, ul 3 lt4ala 46

14 podstawowy przedmiot dz alalnoSc iednoslki
PKD 85 60.2 ' dz alalnosc oswalowa

2 wskazanie okresu objetego sprawozdaniem

O1.O1-2O24 t - 31 122420 t
3 sprawozdanie jednostkowe

sprawozdanie jednostkowe

om6wenie przyietych zasad (polityk ) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyrrv6w (iakze amoriyzacji)

5

Na dzieh bilansowy 6rodkitMale oraz wartosci niemaierialne i prawne wycenia sie wwarto6ci poczqtkowej pomniejszone o dokonane odpisy
amortyzacyjne
Naleznosci wycen ia sie na dzien bilansowy w kwocie wymaganej zaplaty z zachowaniem zasady ostro2no6ci.
Srodki na rachunku bankowym wykazuje sie w wartosci nominalnej.

nne informacje

0o ewidencji Srodk6w iMalych i wartosci niematerialnych i prawnych podlegajqcych amortyzacji ujmowane sq Srodki tMalo iwartoaci niematerialne i
prawne o warlosci poczqtkowej 10 000,00 zl.
Amortyzacji nie podlegajq Srodki tMale i warto6ci niematerialne i prawne o wartosci poczqtkowej nie mniejszej ni: 500,00 zl i nie wiQkszej ni2 10

000,00 zl

[. Dodatkowe anformacje i objasnienia obejmujq w szczes6lnosci:

szczeg6lowy zakres zmran wartosci grup rodzajowych Srodk6w tMalych wartosci nremalerialnych i prawnych, zawierajEcy stan tych aktw6w na
poczqtek rokLr obrotowego, zwiekszenia i zmniejszenia z tytulu aklualizacji warto6ci nabycia, rozchodu, peemieszczenia wewnetrznego oraz stan
koncowy, a d a malqtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i ! ul6w zmian dotychczasowej amodyzacji lub umorzenia

'12 ahua nq wartos6 rynkowq arodk6w trwatych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje lakimi informacjami

13 kwotQ dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualzujqcych wartosa aktwow trwalych odrebnie dla dlugoterminowych akiylv6w
nref inansowch oraz dludoterminowvch aktvw6w f nansowvch

warlosa grunlow uz),tkowanych wieczyscie

5 wartos6 nieamortyzowanych lub nieumarzanych pzezjednostke 5rodk6wiMalych, u2ylvanych na podstawie um6w najmu, dzierzawy i innych um6w, w
tum 7 rltr r rh6w l..qinn

16 )Q oraz warlosc posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dluznych papier6w wadosciowych

dane o odprsach akiua izujqcych wartosc naleznoscr, zewskazaniem slanu na poczqtek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu
stanre na koniec roku obrotowego z r.rwzgledn en em naleznosci finansowych jednostek samorzqdu teMorialnego (stan pozyczek zagro2onych)

8 dane o stanie rezeM wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrolowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie koicowym

9 podzial zobowiqzad diugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidylvanym umowq lub wynikajEcym z innego tytulu prawnego, okresie

a) 1 roku do 3 lat

b) powyzej3do5lai

5at

10. kwote zobowiqzan w sytLracjr gdyjednostka kwaliirkuje unrowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o
rachu n kowosci bylby to eas ng f na nsowy 1u b zwrotny z podzialem na kwot? zobowiqza6 z tytutu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1 'Ec zr a kwote zobowiqzaa zabezp eczonych 1a majEtk J jednoslk ze wskazaniem cha rakteru i formy tych zabezp.eczei

12 lqcznq kwotq zobowiqzan warunkowych, w tym rdwniez udzielonych przezjednostkq gwarancji i porqczen, takze wekslowych, niewykazanych w
biansie ze wskazaniem zobowiqzan zabezpieczonych na majqtku lednostkioraz charakteru iformy tych zabezpeczeh

11



istotnych pozycj czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych, w tym kwole czynnych rozliczeh miedzyokresowych kosa6w stanowiqcych

przez organy podatkowe podlegle mrnrstrow w{ascrwemu do spraw

(st6wny ksiqsowy) (rok, miesiac, dzied) (kierownikjednostki)
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