
Zesp6l Szkol i Plac6wek

Kwalifikaqi zawodowYch w zglerzu

95-1Oo Zglerz, ul. 3 Maia 46

tel.42716 24 72,iax42776 247L

e-mail: sekretariat@8et.edu'Pl Zalqcznik Nr l2
INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lnosci:
1

1.1 nazwQ jednostkt

Zesp6t Szk6l i Plac6wek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

siedzibQ jednostki1.2.

Zgierz

1.3. adres jednostki

95-100 Zgierz, ul. 3-go Maja 46

podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostkiI .4.

PKD 85 60 Z - dzialalnosd oswiatowa

wskazanie okresu objQtego sprawozdaniem,
01 .01 .2019 r.-31.12.2019 r.

wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne

sprawozdanie jednostkowe

4. om6wienie pzy.igtych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyce-y-ktyw6w i paw6 @kz6
amortyzacji)
NadzienbilansowysrodkitrwaleorazwartosCiniematerialneipra@
pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne.
Naleznosci wycenia sig na dzierr bilansowy w kwocie wyma ganej zaplaly zzachowaniem zasady
ostro2noSci.
Srodki na rachunku bankowym wykazuje sig w wartosci nominalnej.
inne informacje

Doewidencji5rodk6wtn,'rlalychiwarto5ciniematerialnychiprawnyChpoote@
sa Srodki trwale iwartosci niematerialne i prawne o wartosci poczqtkowej 1O 000,00 zl.
Amortyzacii nie podlegajq Srodki trwale iwartosci niematerialne i prawne o wartosci poczqtkowej nie
mniejszej ni2 500,00 zl i nie wiQkszej ni2 10 000,00 zl

[. Dodatkowe informacje i objaSnienia obejmujq w szczeg6lnoSci:

1.1. szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trualych, wartGci nienuterialtrvcnl-
prawnych, zawierajqcy stan tych aktyw6w na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia izmniejszenia z
tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn?tznego oraz stan koicowy, a dla
majqtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w itytul6w zmian dotychczasowej amoriyzacji lub
umozenia

odrebnv zalacznrk

1.2. aktualna wartoSC rynkowq Srodk6w trwalych,
informaciami

w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi

nie dotyczy

1 .3. kwotgdokonanychwtrakcierokUobrotowegoodpiS6WaktualizujqcyC@
dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz dlugoterminowych aktywow finansowych
nie dotyczy

1 .4. wartosc gruntow u2ytkowanych wiecTyscte

nie dolyczy

1.5. wartos6 nieamortyzowanych lub nieumarzanych pzez jednostkg 5root6w trwatycn, uzyw-anycn na
podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytulu um6w leasingu
nie dotyczy

I .O. liczb8orazwartoscpoSiadanychpapieroWWartosciowych,w@
wartoSciowych



nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizuiacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego,
zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglgdnieniem
nale2no6ci finansowych jednostek samozqdu terytorialnego (stan po2yczek zagro2onych)

odrebny zalacznik

1.8. dane o stanie rezerw wedlug celu ich utwozenia na poczqtek roku obrotowego, zwiekszeniach,
wykozystaniu, rozwiqzaniu i stanie koicowym
nie dotyczy

1 .9. podzial zobowiqzari dlugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub
wynikajqcym z innego tytulu prawnego, okresie splaty:

a) powyze.i 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyzej 3do5lat
nie dotyczy

c) powyzej 5 lat

nie dotyczy

1.10. kwotg zobowiqzai w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z
podzialem na kwotQ zobowiqzan z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11 lEcznE kwote zobowiqzai zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru iformy tych
zabezoieczei
nie dotyczy

1.12. lqcznq kwotQ zobowiqzan warunkowych, w tym r6wniez udzielonych przez jednostke gwarancji i porgczen,
takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzah zabezpieczonych na majqtku
iednostki oraz charakteru iformv tvch zabezoieczen
nie dolyczy

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczei migdzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczen
migdzyokresowych koszt6w stanowiEcych 162nicQ mi?dzy wartosciq otrzymanych finansowych skladnik6w
aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty za nie
nie dotyczy

1.14. lqcznq kwotQ otrzymanych przez jednostke gwarancji i poreczen niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1,15. kwotg wyplaconych Srodk6w pienigznych na Swiadczenia pracownicze

odrebny zalqcznik

1 .16. inne informacje

nie dotyczy

2.

2.1. wysokosc odpisow aktualizujqcych wartos6 zapasow

nie dotyczy

2.2. koszt wytwozenia Srodk6w trwatych w budowie, w tym odsetki oraz r62nice kursowe, kt6re powigkszyly
koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym
nie dotyczy

z,J. kwot? icharakter poszczeg6lnych pozycji pzychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej wartosci lub kt6re
wystApily incydentalnie
nie wystapily

2.4. informacjQ o kwocie naleznosci z tytulu podatk6w realizowanych pzez organy podatkowe podlegte
ministrowi wlaSciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykoninia planu
dochod6w budZetowych
nie dotyczy

2.5. inne informacje



lnne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny sposob wplynqc na ocene sytuacji
majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

KSIE OWA
Zespoi Szk Placowek

Kwalifikacir w Zgieeu 2020.03.27

(rok, m iesiqc, dzierl )
(gl6wny ksiqgowy)


