INFORMACJA DODATKOWA

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1

nazwę jednostki
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

1.2

siedzibę jednostki

Polska -woj. Wielkopolskie .Kłodawa

1.3

adres jednostki

ul.Mickiewicza4, 62-650 Kłodawa
1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
PKD 8560Z Działalność Wspomagająca Edukację

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020rok - 31.12.2020 rok

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki
samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Nie dotyczy

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

a)zasady rachunkowości -zgodne z art.4-8 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
blmetody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji- zgodne z art.28-37,39-42 ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości
0.

inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Tab.l .Tab.1.1.1

1.2

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie występuje
1.3

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie występuje

1.4

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie występuje
1.5

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
Nie występuje

1.6

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Nie występuje

1.7

dane 0 odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Nie występuje

1.8

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie występuje

1.9

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym
umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat

a)

Nie występuje
b)

powyżej 3 lat do 5 lat

Nie występuje
c)

powyżej 5 lat
Nie występuje

1.10

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na
kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Nie dotyczy

1.11

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń
Nie występuje

1.12

łączną 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 zabezpieczeń
Nie występuje

1.13

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów stanowiących równicę między wartością otrzymanych finansowych składników
aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Nie występuje

1.14

łączną kwotę otrzymanych przesz jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie występuje
1.15

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczeń na pracownicze
Tab.1.15

1.16

inne informacje
zał.1.16

2
2.1

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występuje
2.2

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki różnice kursowe, które powiększyły koszt
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Nie występuje

2.3

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Nie występuje

2.4

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonania planu dochodów
budżetowych
Nie dotyczy

2.5

inne informacje

3.

inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na oceną sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wynik finansowy jednostki
J
Sporządził- Dorota Budynek 1'7
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ZESPÓŁ SZKOL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

Tab.1.1.1 do INFORMACJI DODATKOWEJ za 2020 rok

1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Zwiększenia

L.p.

1.1.

Licencje na użytkowanie
programów komputerowych

1.2.

Pozostałe wartości
niematerialne i prawne

I.

2.1.

2.1.1.

Urządzenia techniczne i
maszyny

2.4.

Środki transportu

2.5.

Inne środki trwałe

II

5.1.

5.2

5.3.

III

Inne zwiększenia

Razem
zwiększenia

Dotyczące
zlikwidowanych
składników

Inne

Razem
zmniejszenia

Umorzenia - stan
na 31 grudnia
2020 roku

Grunty stanowiące własność
powiatu przekazane w
użytkowanie wiecz. innym
podmiotom

2.3.

4.

Aktualizacja

Dotyczące
zbytych
składników

Grunty

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

3.

Amortyzacja za
okres
sprawozdawczy

Razem wartości
niematerialne i prawne
(umarzane w czasie)

2.2.

2.

Umorzenia - stan
na 1 stycznia
2020 roku

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Razem środki trwałe

2 103 073,90 zł

221 441,58 zł

221 441,58 zł

2 324 515,48 zł

9 183,36 zł

316,64 zl

316,64 zl

9 500,00 zl

38 684,70 zł

649,96 Zł

649,96 zl

39 334,66 zł

2 150 941,96 Zł

222 408,18 Zł

222 408,18 zł

2 373 350,14 zł

2 150 941,96 Zł

222 408,18 Zł

222 408,18 zł

2 373 350,14 zł

633 251,06 zl

54 262,16 zł

54 262,16 zl

687 513,22 zł

60 344,83 zl

134,76 zł

134,76 zł

60 479,59 zł

Środki trwale w budowie
(inwestycje)
Zaliczki na środki trwałe w
budowie (inwestycje)
Razem rzeczowe aktywa
trwałe (2+3+4)
Pozostałe środki trwale
(umarzane jednorazowo)
Zbiory biblioteczne
(umarzane jednorazowo)
Wartości niematerialne i
prawne (umarzane
jednorazowo)

7 027,59 zł

Razem poz.5.1.-5.3

Razem (I+II+III)

Kłodawa,2021.03.05
Sporządził: Dorota Budynek

2 607,58 zł

2 607,58 Zl

4 420,01 zł

2 607,58 zł

752 412,82 zł

2 607,58 zł

3 125 762,96 zł-

700 623,48 zł

54 396,92 zł

54 396,92 zł

2 607,58 zł

2 851 565,44 zł

276 805,10 zł

276 805,10 zl

2 607,58 zl
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do INFORMACJI DODATKOWE, za 2020rok

ZESPÓL SZKOL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie

L.p.

1.1.

Zwiększenia

Nabycie

Przemieszczenie
wewnętrzne

Aktualizacja

Zmniejszenia

Razem
zwiększenia

Zbycie

Likwidacja

Inne

Razem
zmniejszenia

Wartość
początkowa
(stan na 31
grudnia
2020roku)

Licencje na użytkowanie programów
kom puterowych

1.2.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

1.

Razem wartości niematerialne i prawne (
umarzane w czasie)

2.1.

Wartość
początkowa
(stan na 1
stycznia 2020
roku)

Grunty

129 100,00 zł

129 100,00 Zl

8 846 978,07 zł

8 846 978,07 zł

9 500,00 zł

9 500,00 zl

39 334,66 zł

39 334,66 zl

9 024 912,73 zł

9 024 912,73 zł

9 024 912,73 zl

9 024 912,73 zł

Grunty stanowiące własność powiatu
2.1.1. przekazane w użytkowanie wiecz. innym
podmiotom

2.2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej

2.3

Urządzenia techniczne i maszyny

2.4.

Środki transportu

2.5.

Inne środki trwale

2.

Razem środki trwale

3.

Środki trwale w budowie (inwestycje)

4.

Zaliczki na środki trwale w budowie
(inwestycje)

II

Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)

5.1.

Pozostałe środki trwale (umarzane
jednorazowo)

5.2

Zbiory bibloteczne ( umarzane jednorazowo)

5.3

Wartości niematerialne i prawne (umarzne
jednorazowo)

III

Razem poz.5.1-5.3

Razem (l+ll+lll)

633 251,06 zł

54 262,16 zł

54 262,16 zł

687 513,22 zł

60 344,83 zł

134,76 zł

134,76 zł

60 479,59 Zl

7 027,59 zł

2 607,58 zl

700 623,48 zł

54 396,92 zł

54 396,92 zł

2 607,58 zl

9 725 536,21 zł

54 396,92 zł

54 396,92 zł

2 607,58 zł

2 607,58 zł
2 607,58 zl

2 607,58 zl

4 420,01 zł

752 412,82 zł

9 777 325,55 zł

w wierszu 5.1 pozost.środki trwałe w kolumnie Nabycie jest zawarta wartość 12 sztuk laptopów na kwotę 14.400,00 zł przekazanych przez Zarząd Powiatu Kolskiego , zakupionych dla szkół w ramach realizacji projektu pn.:,,Zdalną Szkoła
w Powiecie Kolskim"
Kłodawa,2021.03.05
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Tab.1.15 do INFORMACJI DODATKOWEJ za 2020 rok

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.

Rodzaj wypłaconych świadczeń

I

świadczenia obowiązkowe

1.

wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami

2

premie, nagrody (w tym jubileuszowe - 61.911,60 zł)

3

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

4

odprawy emerytalne

Kwota wypłaconych świadczeń

2 728 199,22 zł
118 112,65 zł

Razem wynagrodzenia (1+2+3+4)

2 846 311,87 zł

5

dodatkowe wynagrodzenie roczne

199 784,74 zl

6

odpisy ZFŚS

118 813,00 zl

7

świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie
odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach

2 111,16 Zł

8

koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)

1 930,00 zł

9

zapewnienie środków czystości

10

inne świadczenia wynikające z przepisów prawa - Fudusz Zdrowotny n-li-6.735,80
zł

11

inne świadczenia wynikające z przepisów prawa -obowiązkowe szkolenia bhp i z
zakresu l-szej pomocy przdmedycznej
Razem

6 735,80 zł

3.175.686,57

II

Świadczenia nieobowiązkowe

1.

prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu
należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją
tych urządzeń)

2.

dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),

3.

pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)

4

pokrycie kosztów szkoleń i studiów

5

inne świadczenia wynikające z przepisów prawa - rządowe wsparcie dla n-li 500zł
na naukę zdalną - dofinan. zakupu sprzętu 16.473,24zł

16.473,24

Razem

18.860,24

Sporządził: Dorota Budynek/;^

2 387,00 zł

Kłodawa,2021 -03-05

Opis do Tab. 1.15 do INFORMACJI DODATKOWEJ za 2020 rok

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
I Świadczenia obowiązkowe
poz.

„Razem wynagrodzenia (1+2+3+4)” na kwotę 2.846.311,87 zł jest równa łącznej wartości wydatków

§4010za okres 01.01.2020r. -31.12.2020r. - zgodne z Rb-28S na 31.12.2020r.
Wydatki §4010 wg.Rb-28S za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

Rozdział
80115
80120
80151
80152
85401
Razem

Kwota
zł
1.749.258,63
864.028,95
117.698,79
65.907,18
49.418,32
2.846.311,87

poz.5 dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 199.784,74 zł- tj. wypłacone w 2020 roku za 2019 rok-jest

zgodne z Rb-28S na 3 1.12.2020r.
Wydatki §4040 wg.Rb-28S za okres 01.01.2020do 31.12.2020

Rozdział
80115
80120
80151
80152
85401
Razem

Kwota
zł
111.137,74
55.718,00
24.812,00
2.945,00
5.172,00
199.784,74

poz.6 odpis na ZFŚS na

kwotę 118.813,00 zł- zgodne z Rb-28S na 31.12.2020r.

Wydatki §4440 wg.Rb-28S za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 (bez rozdz. 80195-odpis na ZFŚSdla emerytów)

Rozdział
80115
80120
80151
80152
85401

Razem

Kwota
zł
76.367,00
32.431,00
3.986,00
3.001,00
3.028,00
118.813,00

poz.7

świadczenia wynikające z przepisów bhp - 2.111,16 zł

poz.8 koszty badań lekarskich -1.930,00 zł-są równe łącznej wartości wydatków §4280 za okres
01.01.2020r. -31.12.2020 r wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S .
Wydatki §4280 wg.Rb-28S za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

Rozdział
80115
80120
Razem

Kwota
zł
1.070,00
860,00
1.930,00

poz. 10 inne świadczenia wynikające z przepisów - Fundusz Zdrowotny n-li - 6.735,80 zł

Razem świadczenia obowiązkowe: 3.175.686,57 zl

II Świadczenia nieobowiązkowe
poz.4 pokrycie kosztów szkoleń i studiów -2.387,00 zł kwota jest równa wartości wydatku w rozdziale
80146 (dokształcanie n-li) §4300 za okres 01.01.2020r. -31.12.2020r wykazanego w sprawozdaniu Rb-28S
za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

poz.5 inne- 16.473,24 zł- rządowe wsparcie dla n-li 500 zl na naukę zdalną -dofinansowanie zakupu sprzętu
16.473,24 zł

Razem świadczenia nieobowiązkowe: 18.860,24 zł
Uwagi:
poz.7 i poz. 10 Świadczenia obowiązkowe oraz poz.5 Świadczenia nieobowiązkowe- są równe łącznej wartości
wydatków §3020 za okres 01.01.2020r. -31.12.2020r wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S .
Opis poz. wydatku w

§3020
01 -fundusz zdrowotny
n-li
08-rzadowe wsparcie
dla n-li 500 zl na
naukę zdalną- dofm.
zakupu sprzętu

Rozdziały
80115
4.179,95

80120
1.960,85

10.705,07

4.709,87

511,85

199,31

-

04-ubrania robocze

05-prof. zdrow.okulary
06-ekw. za używanie
odzieży n-li W-F

Razem

80152
146,00

85401
146,00

Razem
(zł)
6.735,80

558,30

500,00

16.473,24

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00

400,00

-

-

-

16.396,87

7.270,03

303,00

704,30

646.00

80151
303,00

poz. 10
Il-Świadczenia
nieobowiązkowe

poz.5

Sporządził:
Dorota BudynekJ?\
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2.111,16

25.320,20

poz.7
2.111,16-razem
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Kłodawa,2021-03-05

Zal. 1.16 inne informacje do INFORMACJI DODATKOWEJ za 2020 r
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

W tabeli 1.1. w poz. 2.1 jest wykazana wartość gruntów na kwotę 129.100,00 zł tj.

I Działka nr.87 -nieruchomość zabudowana - o wartości księgowej

92.000,00 zł

II Działka nr 372-nieruchomość gruntowa - o wartości księgowej 37.100,00 zł.

—s
-

Działka nr 372 została 14 maja 2008 roku nieodpłatnie użyczona na okres 30 lat Gminie
Kłodawa w celu wybudowania na tym gruncie boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem .
Fakt ten jest odnotowany w księdze wieczystej nr.46381 w dziale III-ciężary i ograniczenia

