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INFORMACJA DODATKOWA

t. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lnosci:

nazwe jednostki

Centrum Rozwoju Edukacji Wojew6dztwa t-6dzkiego w Zgie.rzu

1 .2. siedzibg jednostki

Zgietz

1.3. adres jednostki

95-100 Zgierz, ul. 3 Nilaja 46

14. podstawowy przedmioi

PKD 85.60.2 - dzialalnoSc oSwiatowa
2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem

O1 .01 .2021 t.-31.12.2021 t
3. wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne

sprawozdanie jednostkowe
4. om6wjenleprzyjqtychzaSad(polityki)rachunkowosci,wtymmetodwy.e@

Nadzie6bilanSowysrodkitrwaleorazwartosciniem
dokonane odpisy amortyzacyjne.
NaleznoSci wycenia siq w kwocie wymag anej zaplaly z zachowaniem zasady ostro2nosci.
Srodki na rachunku bankowym wykazuje sig w wartosci nominalnej.

5. inne informacje

Doewidencjisrodk6wtrwalychiwarto5ciniematerialnychiprawny
wartosci niematerialne i prawne o wartosci poczqtkowej .10 000,00 zl.
Amortyzacii nie podlegaiq 6rodki trwale iwartosci niematerialne i prawne o wartosci poczqtkowej nie mniejszej ni2 SOO,OO zl i

nie wiekszej niz 10 000,00 zt

. Dodatkowe informacie i objasnienia obejmujq w szczeg6lno5Ci:
1

szczeg6lowy zakres zmian warto6ci gruO rodia
stan tych aktyw6w na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia izmniejszenia z tytulu; aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koicowy, a dla majEtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i
tytulow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Ad. ll.i. 1.1. cz. 1, cz. 2, c2.3, cz4
.2. aktualnq wartos6 rynkowq SroOtOw trwatycn, w

-1ir-
Jednostka rlre dysponule takimi rnformacjamr
kwot9dokonanychwtrakcierokuobrotowegoodpis6waktUalizu1qc@
dlugoterminowych aktyw6w niefinansowvch oraz dlugotermirlowych aktywow finansowvch
nie dotyczy

1.4. wartos6 grunt6w uzyt

nie dotyczy
1.5. warto6c nieamortyzowanych lub nieumarzanic

dzeiawy, irnvch umow. w tvm z tvtulu um6w leasrnorr
nie dotyczy

'1.6. liczbQ oraz wartoSc posiadanych papier6w warlo

nie dotyczy
1.7. dane o odpisach aktualizujqcych wartos6 nai

wykorzystaniu, rozwiqzaniu istanie na koniec roku obrotowego, z uwzglqdnieniem nale2nosci linansoliTcn leOnostetsamorzadu terytorialneqo (stan po2vczek zagro2onvch)

@
stanie koicowvn'!

'1 .8.

nie dotyczy
podziat zobowiqzah dlugoterminowych o po
tytulu prawneoo. okresie solatv:

1.1.

1.1.

'1.9.



b) powyzej 3 do 5lat
nie dotyczy
powyzej 5 lat

nie dotyczy
.'10. kwotezoboWiqza6wsytuacjigdy.iednoStkakwalifikUjeumowyleaii

operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowo6ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote zobowiezan z
tvtulu leasinqu finansoweqo lub leasingu zwrotneqo
nie dotyczy
lEcznqkwotQzobowiqzahzabezpieczonychnamajqtkujedno

nie dotyczy
.12. lqcznqkWotezobowiqzanwarunkowych,wtymr6wniezu

niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzah zabezpieczonych na majqtku jednostki oraz charakteru iformy tych
zabezpieczen

nie dotyczy
.13. Wykazistotnychpozycjiczynnychibiernychrozliczelrmiedzyokresowy

koszt6w stanowiecych r6znicA miedzy wartosciq otrzymanych finansowych skladnikow aktry6w a zobowiqzaniem zaplaly za
nie

nie dotyczy
.,t4. lqcznq kwote otrzymanych przez jednostkg gwarancji i porgczelr niewykaianycn w bilansre

nie dotyczy
.15. kwotg wyplaconych Srodk6w pienigznych na Swiadczenia pracownic-

Tabela Ad. ll.1 . 1.f5.
.16. inne informacje

brak
2.

2.1 wysokoSc odpis6w aktualizujqcych wartoSc zapasow

nie dotyczy
22. kosztwytworzenia6rodkowtMalychwbudowie,wtymodsetkiorazr62nice@

Srodk6w tn alvch w budowie w roku obrotowvm
nie dotyczy

2.3. kwotqicharakterpoSzczeg6lnychpozycjiprzychod6wlubkoszto

nie wystqpily
informacjQokWocienaleznosciztytulUpodatk6Wrealizowany
spraw finans6w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budzetowych

nie dotyczy
2.5. inne informacje

brak

3. lnne informacie niZ wymienione polryZej, jeZe
oraz wvnik frnansowv iednostki
brak

2022.04.28

(rok, miesiac, dzie6)ksieBowy)
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