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INFORMACJA DODATKOWA

I
1.
1.1

nazwę jednostki

1.2

Zespól Szkól Technicznych w Kole
siedzibę jednostki

1.3

Kolo ( województwo wielkopolskie)
adres jednostki

1.4

ul. Kolejowa 11 62-600 Kolo
podstawowy przedmiot działalności jednostki

2.

PKD 8560Z
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3.

4.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1

,

-,:,1
‘f.'........................................................ //i/
•;.............................
---------------/
7

01.01.2020rok-31.12.2020 rok
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
- nie dotyczy
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

5.

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

11.

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. 1.1, Tab. 1.1.1
Tab. 1.1, Tab. 1.1.1 (wyłączenia otrzymanych)
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

1.5.

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

1.6.

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

1.7.

Nie występuje
dane o 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)

1.8.

Tab 1.7
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanic końcowym
Nie występuje

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

Nie występuje

b)

powyżej 3 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 występuje
1.11.

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

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

Nie występuje

1.13.

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

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nie występuje

Tab. 1.15

1.16.

inne informacje

2.

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2.

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

2.3.

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

Nie występuje

Nie występuje

Tab.2.3

2.4.

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

Nie występuje

2.5.

3.

inne informacje

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wynik finansowy jednostki
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1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zwiększenia
Wyszczególnienie

L-P.

1.1.

Licencje na użytkowanie programów
komputerowych

1.2.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

I.
2.1.

Wartość
początkowa (stan
na 1 stycznia 2020
roku)

Nabycie

Przemieszczenie
wewnętrzne

Zmniejszenia j u....... .

Aktualizacja

Razem
zwiększenia

Zbycie

Likwidacja

Inne

Wartość
--------------------początkowa (stan
na 31 grudnia 2020
Razem
roku)
zmniejszenia

Razem wartości niematerialne i
prawne( umarzane w czasie)
Grunty

441 233,71

441 233,71

8 721 190,29

8 721 190,29

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

982 375,99

2.4.

Środki transportu

125 500,00

2.5.

Inne środki trwale

534 219,44

2.

Razem środki trwałe

3.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

4.

Zaliczki na środki trwałe w budowie
(inwestycje)

II

Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)

5.1.

Pozostałe środki trwałe (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)

10 804 519,43

10 500,00

10 500,00

115 000,00

534 219,44
10 500,00

68 388,00

68 388,00

10 500,00

10 862 407,43

181 497,57

181 497,57

10 986 017,00

68 388,00

2 303 982,72

175 046,28

10 500,00

68 388,00

10 500,00

11 043 905,00
2 489 529,00

185 546,28

10 500,00

58 910,97

58 910,97

192 530,43

4 366,50

188 163,93

4 366,50

2 551 057,62

179 412,78

10 500,00

13 537 074,62

247 800,78

10 500,00

Kierownik Referatu
Głó^Tta Księgowa

Sporządziła;

1 050 763,99

68 388,00

68 388,00

-

189 912,78

-

258 300,78

-

y
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-

10 500,00

-

2 740 970,40

10 500,00

13 784 875,40

Przekwalifikowanie z konta 011
na konto 013

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejwa 11 62-600 Koło
1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Otrzymane i przekazane pomiędzy jednostkami powiatu
Wyszczególnienie

L.p.

1.1.

Licencje na użytkowanie programów
komputerowych

1.2.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

1.

2.1.

Wartość
początkowa (stan
na 1 stycznia 2020
roku)

Zwiększenia

Przemieszczenie
wewnętrzne

Nabycie

Zmniejszenia

Aktualizacja

Razem
zwiększenia

Zbycie

Likwidacja

Razem
zmniejszenia

Inne

Razem wartości niematerialne i
prawne) umarzane w czasie)

Grunty

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 trwałe

2.

Razem środki trwałe

3.

Środki trwale w budowie (inwestycje)

4.

Zaliczki na środki trwałe w budowie
(inwestycje)

II

Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)

5.1.

Pozostałe środki trwałe (umarzane
jednorazowo)

5.2

Zbiory biblioteczne (umarzane
jednorazowo)

5.3

Wartości niematerialne i prawne (umarzane
jednorazowo)

III

Razem poz.5.1-5.3
Razem (l+ll+lll)

68 388,00

68 388,00

68 388,00

68 388,00

68 388,00

68 388,00
-

-

68 388,00

-

Nabycie - otrzymane od Powiatu Kolskiego

Sporządziła;

-

68 388,00

-

-

-
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Wartość
początkowa (stan
na 31 grudnia 2020
roku)

Zespół Szkół Technicznych, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło
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1.1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Zb. 03. Złoi

i

zmnląls^^^'“

Zwiększenia

L.p. Wyszczególnienie

1.1.
1.2.

I.

2.1.

2.1.1.
2.2.

Umorzenia - stan na
1 stycznia 2020
roku

Grunty stanowiące własność
powiatu przekazane w
użytkowanie wiecz. innym
podmiotom
Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

2 889 007,77 zł

133 152,44 zł

133 152,44 zł

310 614,57 zl

2.5.

Inne środki trwałe

117 657,92 zł

5.3.

III

Inne

omorżenta - stan
na 31 grudnia
2020 roku

201 702,01 zł

115 000,00 zł

5.2

Razem
zmniejszenia

201 702,01 zł

Środki transportu

5.1.

Dotyczące
zlikwidowanych
składników

2 687 305,76 zł

2.4.

II

Inne zwiększenia

Dotyczące
zbytych
składników

Grunty

177 462,13 zł

4.

Aktualizacja

Razem
zwiększenia

Razem wartości
niematerialne i
prawnejumarzane w czasie)

Urządzenia techniczne i
maszyny

3.

Amortyzacja za
okres
sprawozdawczy

Licencje na użytkowanie
programów komputerowych
Pozostałe wartości
niematerialne i prawne

2.3.

2.

........ _
r oupis..............

115 000,00 Zł

102 264,71 Zł

102 264,71 zł

219 922,63 zł

Razem środki trwałe
Środki trwale w budowie
(inwestycje)
Zaliczki na środki trwałe w
budowie (inwestycje)
Razem rzeczowe aktywa
trwałe (2+3+4)
Pozostałe środki trwałe
(umarzane jednorazowo)

Zbiory biblioteczne
(umarzane jednorazowo)
Wartości niematerialne i
prawne (umarzane
jednorazowo)

-zł
-zł

-Zł

3 097 425.81 zł

2 303 982,72

437 119,16 zł

175 046,28

437 119,16 zł

10 500,00

-zł

3 534 544,97 zł

-zł

185 546,28

2 489 529,00 zł

58 910,97

58 910,97 zl

i

192 530,43 zł

188 163,93

4 366,50

Razem poz.5.1.-5.3

2 551 057,62

179 412,78

10 500,00

189 912,78

-

-

-

-

2 740 970,40 zł

Razem (l+ll+lll)

5 648 483,43

616 531,94

10 500,00

627 031,94

-

-

-

-

6 275 515,37 zł

Sporządziła:

4 366,50

Ki r-rownik Referatu.
GłóW-a Księgowa
(O

Zespół Szkół Technicznych, ul. Kolejowa 11,62-600 Koło
1.1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych sKładników majątku trwałego.

Otrzymanych i przekazanych pomiędzy jednostkami powiatu
L.p. Wyszczególnienie

1.1.

1.2.

1.

Umorzenia - stan na
1 stycznia 2019
roku j

Zmniejszenia

Zwiększenia
Amortyzacja za
okres
sprawozdawczy

Aktualizacja

Inne zwiększenia

Razem
zwiększenia

Dotyczące
zbytych
składników

Dotyczące
zlikwidowanych
składników

Inne

Razem
zmniejszenia

Umorzenia - stan
na 31 grudnia
2019 roku

Licencje na użytkowanie
programów komputerowych
Pozostałe wartości
niematerialne i prawne
Razem wartości
niematerialne i
prawnefumarzane w czasie)

Grunty
Grunty stanowiące własność
powiatu przekazane w
2.1.1.
użytkowanie wiecz. innym
podmiotom
Budynki, lokale i obiekty
2.2.
inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i
2.3.
maszyny
2.1.

2.4.

Środki transportu

2.5.

Inne środki trwałe

2.

3.

4.
II
5.1.
5.2

5.3.

III

426,20 Zł

426,20 zl

426,20 zł

426,20 zł

Razem środki trwale

Środki trwale w budowie
(inwestycje)
Zaliczki na środki trwale 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)

-

-

Razem poz.5.1.-5.3
Razem (l+ll+lll)

-

-

-

426,20

-

-

426,20

-

-

-

Amortyzacja za okres sprawozdawczy -umorzenie
jednorazowe pozostałych środków trwałych
otrzymanych od Powiatu Kolskiego

Kierownik Keferatu

mgr Katatzyna roronm

Sporządziła:

Zespół Szkół Technicznych, ul. Kolejowa 11,62-600 Koło
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Z. U. u3, ZuZi

Wpu

■

i

—

............ ........ Z.... 2;i,.......................

1

Skiuruwano cio...................... .
Rodzaj wypłaconych świadczeń

L.p.

’ Kwota wypłaConych śwfaBczeń .T^

—— -

1

świadczenia obowiązkowe

1.

wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami

2

premie, nagrody (w tym jubileuszowe - 139 035,73)

3

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

24 310,50

4

odprawy emerytalne

85 638,45

5

odprawy pieniężne w związku z likwidacją stanowisk pracy

10 440,00

4 933 601,15

193 945,73

5 247 935,83

Razem wynagrodzenia
6

dodatkowe wynagrodzenie roczne

336 736,62

7

odpisy ZFŚS - § 4440 wszystkie rozdziały bez rozdz. 80195

208 797,00

8

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

5 751,64

9

koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)

1 790,00

10

zapewnienie środków czystości

11

inne świadczenia wynikające z przepisów prawa - Fundusz Zdrowotny n-li

12

inne świadczenia wynikające z przepisów prawa - obowiązkowe szkolenia bhp,
pierwszej pomocy przedmedycznej

3 800,00
830,00

5 805 641,09

Razem
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 - rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną

5 279,14

26 960,21

5 837 880,44

Razem

Razem wynagrodzenia - łączna wartość wydatków wszystkich rozdziałów §4010 za okres 01.01.2020.-31.12.2020 - zgodne z Rb-285

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacone w 2020 roku za 2019 rok- zgodne z Rb-28S - wszystkie rozdziały

Ki c ro w ni k R e f e r a tu
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mgr Kataryna Poronm
/i n naKomorowska

Sporządziła:
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2.3: Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

____________________________ ___________________‘ i
Charakter zdarzenia

Wyszczególnienie

L.p.

’1UW?....zał

SiJ- -f' t\'f ' f]£j Ijt'

Kwota zdarzenia

—:--------- o------- ——------------------------

1

::X;

/

; ;

J

Przychody o charakterze
nadzwyczajnym

1.
2.

Razem
II

Koszty o charakterze nadzwyczajnym

1.

koszt zużytej wody

951,52

awaria wodociągu w budynku szkoły

2.

951,52

Razem:

Kierownik Referatu
Główna Księgowa

AnnaK^^orowska

Sporządziła:
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DYREKTOR
mgr Katarzyna Poronin

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

’6, 03. 2C

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności

L.p.
1.

Wyszczególnienie (grupa
należności)

Należności o znacznym
stopniu pawdopodobieństwa
nieściągalności

Zmniejszenia

Stan na 1 stycznia

Zwiększenia

3 314,04 w tym
83,09 naliczone
odsetki do dnia
2 790,00 należność
główna podjęcia uchwały o
umorzeniu
+ 524,04 naliczone
odsetki
należności

Wykorzystanie

Rozwiązanie

(splata)

(umorzenie)

Stan na 31

Razem

grudnia

3 397,13

3 397,13

0,00

3 397,13

3 397,13

0,00

2.
3

3 314,04

Razem

83,09

Uchwała Nr 0025.83.128.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych o
charakterze cywilnoprawnym.
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