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11

nazwe lednoslkr

Zespol Szkol I Placowek Kwa rfikacji Zawodowych w ZgrerzLl
siedzibe jednostki

12

Zgietz

13

adres lednoslk
95-100 Zgierz,
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3-go

N4aja

46

14

podstawowy przedmiol dzialalnoScr jednostk

2

wskazanie okresu objetego sprawozdan em

PKD 85.60.2 - dzialalno6a o6wiaiowa

01 01.2018r - 31 12 2018r

wskazanie,2e sprawozdanie flnansowe zawrera dane lqczne

3

sprawozdanie jednostkowe
omowienie przyletych zasad (polityk ) rachunkowosci w tym metod wyceny aktywow ipasywow (tak2e amortyzacji)

4

Zasady polityki rachunkowolci zgodne z ustawE o rachunkowoici z dnia 29.09.1994- tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 17.01.201.9r oraz
rozporzqdzeniem MRiF z dnia 13.09.2017r. Dz.U. z 2017 roku poz. 1911. z p6in.zmianaml
inne informacle

5.

Dodatkowe informacje i obja6nienia obejmujq w szczeg6ln06ci:

.

l
szczegdlowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych 6rodkow trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych, zawieralqcy slan lych aktywow na
poczqiek roku obrotowego, zwigkszenia izmniejszenia z tytulu aktua izacjiwadosci, nabycia rozchodu, przemieszczenia wewnelrznego oraz
stan kohcowy, a dla malEtku amorlyzowanego - podobne przedstawienie slanow i tytulow zn,lan dotychczasowej amodyzacli lub umorzenia

1.1

odrQbny zalqczn k

12.

aktualnq wario66 rynkowq Srodkow trwalych, w iym d6br kuLtury

-

o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

13

kwole dokonanych w trakcie roku obrolowego odpisow aktualizujqcych warlosc aklywow trwalych odrebnie dla dlugoterminowych aktywow
nieflnansowych oraz dlugolerminowych aklywow f nansowych

14.

wartoSc gruol6w u:ytkowaoych wieczyScre

nie wystepuJa

nie wystepuja
'1

wartos6 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkg Srodkow trwalych, u2ywanych na podstawie umow najmu dzier:awy iinnych
umow w tvm z tvllrlu um6w leasinqu

.5

nie wystepujq

16.

liczbe oraz warloSc posiadanych papier6w warlosciowych, w tym akcli I udzialow oraz dluZnych papierow warloSciowych
nie wVstepuja

1.7

.

dane o odpisach aktualizulqcych wa(oSc naleinoSci. ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrolowego, zwiekszeniach, wykorzyslaniu
rozwiqzaniLr i stanie na koniec roku obrotowego z uwzglQdnieniem nale2nosci finansowych lcdnostek samorzqdu lerylorialnego (slan po2yczek
odrQbny zalqcznik

1.8.

dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwiQkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i slanie kohcowym
nle wystepujq

19.

podzial zobowiqzan dlugoterminowych wedlug pozycli brlansu o pozoslalym od dnia bilansowego przewidywanym umowq lub wynikajqcym z
rnneqo tytulu prawneqo, okresie splaly:

a)

powy2ej 1 roku do 3 lat
nie wystepujq
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b)

powy2el3do5lal
nie wyslepuje

c)

powyiej 5 lat
nre wystQpujq

1 10

kwot9 zobowiqzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikule umowy leasingu zgodnre z przepisar. podaikowymi (leasing
operacyJny), a wedlug
przepisow o rachunkowosci bylby to leasing frnansowy []b zwrotny z podzialem na kwole
zobowiEza6 z lytulu leashgu finansowego tub leasingu
zwrolneoo

1.11

lqcznq kwotq zobowiezah zabezpieczonych na majqtk! jednoslki ze wskazanlem charaklero i formy
tych zabezpieczei
nie dotyczy

1.12

lqcznq kwote zobowiqzai warunkowych w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostke gwarancji i porecze,i,
takze wekstowych, niewykazanych w
bilansie ze wskazaniem zobowiazah zabezpreczonvch na maiatku iednostki o.r7 .harAkrFn, i r^.hv l\,.h ,2ha?^i6^,-;

1.13

wykaz istotnych pozycJiczynnych ibiernych rozliczen miedzyokresowych w tym kwote czynnych rozlrczen miQdzyokresowych
kosztow

nie wystepujq

nie dotyczy
slanowiqcych ro2nice miedzy wartosciq otrzymanygh linansowych skladnikow aktyw6w a zobowiazaniem zaolatv
za nre
nie wyslqpulq

114.

tacznq kwotg otrzymany"h

p..".

1"dno"ffi

nie wystgpujq
1.15.

kwole wyplaconych Srodk6w pienig2nych na Swiadczenia pracownicze
odrebny zalqcznik

1 16.

inne informacje
nie wystepujq

2

21

wysoko5C odpis6w aktualizujecych warto66 zapas6w

'nie wyslepujq

22

koszt wytworzenla srodk6w trwalych w budowre, w tym odsetki oraz ro2nice kursowe, kt6re powiekszyly koszt wytworzenia
6rodk6w trwalych w
budowre w rokLr ob.Otowvm
nie

wyslep!la

kwotq i charakter poszczegdlnych pozycii przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci tub ktore wyslqpily incydentatnie
nre wyslepuja

2.4

informacjq o kwocie nale2no6;i 2 tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegte ministrowi wlasciwemu
do spraw finans6w
publicznych wykazywanych w Sprawozdaniu z wykonania p!?nu dochod6w bud2etowych
nie dotyczy

25

inne informacje
nie wystgpujq

3

lnne intormacie
jednostki

nli wymienione powy2ej, jezeli moglyby w islotny sposdb wplynqe na ocene sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy

nle wystepujq
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