
ZESPOi; SZ'(,,0L NF 1

do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lnoSci:

Zesp6l Szk6l Nr1 im. Powsta.ic6w Wielkopolskich w Swarzqdzu

1-01-2019 - 31-12-2019

2e sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne, jezeli w sklad,iednostki nadzQdnej lub jednostki

teMorialnego wchodzq jednostki sporzqdzajace samodzielne sprawozdania finansowe

przyjetych zasad (polityki) rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktywow i pasyw6w (takze amortyzacji)

rachunkowosci zostal^/ okreslone w POLITYCE RACHUNKOWOSCI Zespolu Szkol im Powstalrc6w
w Swarzqdzu i wprowadzone Zatzqdzeniem Dyrektora Zespolu Szk6l Nt 112017 zdnia?8 122017 (w

wprowadzenia zmian i ujednoliconej tregci Polityki Rachunkowosci Zespo{u Szk6l

idencja koszt6w dzialalno6ci podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj wedlug rodzaj6w kosztow i

w podziale klasylifikacji budzetowej wydatk6w
i trwale i wartosci niematerialne i prawne umarza sie i amortyzuje jednorazowo na koniec rcku - za okres ca.lego

wedlug stawek amortyzacji dla danej grupy Odpis6w amortzacyjnych dokonuje sig nastepnego miesiqca po

iesiqcu w kt6rym Srodek trwaly wprowadzono do ewidencji Jednorazowo
miesiqcu przyjecia do uzytkowania umarza sig Srodki naukowe i dydaktyczne,warto6ci niematerialne i prawne -

edukacyjne, ksiq2ki, meble.
srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne o wartosci poczatkowej nieprzekraczajqcej wielkoi;ci

w przepisach o podatku dochodowym od os6b prawnych dla kt6rych odpisy amortyzacyjne sE uwazane za
uzyskania przychodu w 100% ich wartosci umaza sig w momencie oddania do uzytku. Zgodnie z politykq

pozostale Srodki tMale do wartosci 1000,0021 na podstawie decyzji kierownika jednostki ujmuje siq
w pozaksiegowej ewidencli ilosciowej,spisuje w koszty pod datq zakupu

informacie i objaSnienia obejmujq w szczeg6lnoSci:

zakres zmian warto6ci grup rodzajowych Srodkow truatych, warto5ci niematerialnych
prawnych, zawierajqcy sian tych aktyw6w na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia
tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koncowy, a dla majqtku

- podobne przedstawienie stan6w i Mu+6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1025149,76 1 657 317,76

lokale i obiekty
lqdowej i wodnej
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1.1 Zmiany stanu warto6ci poczqtkowej wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwatych TAB 1

Tabela nr 1



23 irodki transoortu 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00

24 nne Srodki tmal€ 4 682 349,95 3 2'19 663,02 0,00 000 3 219 663,02 0,00 4 308,97 't'15 626,56 119 935,53 7 782 077,44

lazem 6rodki truale 447't2644,75 4 244 812,78 0,00 0,00 4 244 A12,78 0,00 4 308,97 1 1 5 626.56 119 935,53 48 837 526.00

irodki truale w budowie
inwestycje)

0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 000

laliczki na Srodki tMale w
)udowie (inw6stycje)

0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00

lazem ueczowe aktywa
Male (2+3+4)

44 712 64A,75 424812,74 0,00 0,00 4 244 812,78 0,00 4 308,97 115 626,56 119 935,53 48 837 526,00

1.'l Zmiany stanu warto6ci poczqtkowej warto6ci niematerialnych i prawnych oraz zeczowych aktyw6w tnivalych TAB I
Tabela nr 1

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacii wartosci niematerialnych i prawnych oraz aeczorych skladnik6w majqtku trwalego TAB 2

Tabela nr 2

Lp Wyszczeg6lnienie

Wartogc
poczqtkowa
(stan na 1

stycznia)

zwiekszenia zmnteJszenta Warto56 poczqtkowa
t<t,n nr 1l dr"dnial
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icencje na u2ytkowanie
)rogram6w
(omPuterowych

0,00 30'l 484,07 0,00 0,00 301 484,07 0,00 0,00 000 000 301 484,07

12
)ozostale wartogci
riamrtarialna inrewne 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000

lazem warlosci
liematerialne iprawne

0,00 301 484,07 000 0,00 301 484,07 0,00 0,00 000 000 30't 484,07

21 irunty 0,00 1 025 t49,76 0,00 0,00 1 025 149,76 0,00 0,00 000 000 't o25149,76

I

irunty stanowiEce
trlasn056 powiatu
rzekazane w u2ytkowanie
ilieczyste innym
rodmiolom

0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000

3udynki, lokale i obiekty
n2ynierii lEdawej i wodnej

0,00 000 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 000

;rodki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000

24 nne Srodki tMale 000 3 027 587,05 0,00 0,00 3 027 587,05 000 0,00 0,00 000 3 027 587,05

2 lazem Srodki tmale 000 4 052 736,81 0,00 0,00 4 052 736.81 0,00 0,00 0,00 0,00 4 052 736.81

irodki truale w budowie
inwestycje)

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

aaliczki na Srodki truale w
)udowie (inwestycje)

000 0,00 0,00 000 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00

lazem zeczowe aktywa
Male (2+3+4)

000 4 052 736,a1 000 000 4 052 736.8'l 0,00 000 0,00 0,00 4 052 736,81

Lp Wyszczeg6lnienie
Umozenia
(stan na 1

stycznia)

zwigkszenia zmntelszenta

Umozenie (stan na 31

grudnia)
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icencj€ na u:ytkowanie
)rogram6w
(omPuterowych

169 495,4r 301 484,0; 00 0,0( 301 484,07 0,0( 00( 0,0( 00( 470 979,51

12
)ozostale wartoSci
riematerialne iprawne

00( 00 00 00( 0,0( 00( 00( 0,0( 0,0( 0,0(

riematerialne iorawne 169 495,42 301 484,0; 00 00( 301 484,0? 00( 00( 00( 00( 470 979,51

21 3runty 0,0( 00 00 00 00( 00( 00( 00( 00( 00(

illasnoSd oowiatu

0,0( 00 00( 0,0( 0,0( 00( 00( 00( 00( 0,0(
ilieczyste innym
)odmiotom

3udynki, lokale i obiekty
niynierii lqdowej i wodnej

3 556 361,0( 984 953,21 0,0( 0,0( 984 953,28 00( 00 0,0( 00( 4 541 314,2t

irodki transoonu 0,0( 00 00( 00( 00( 00( 00 00( 00( 00(
24 4 670 079.4i 3 221 650.54 0.0( 0.0( 3 221 660.52 00( 4 308.9 1 1 5 626.5( 119 935.5 7 771 804.4t

Razom srodki truale I 226 440.4i 4 206 61 3,82 0,0( 0,0( 4 206 613,8i 0,01 4 308,9: 1 1 5 626,5( 119 935,5: 12 313118,76

3.

SrooKt lruate w ouoowle

:inwestycje) 00( 00( 0,0( 00( 0,0( 00( 00 q0( 00( 0,0(



4

Zaliczki na srodki truale w
)udowie (inwestycje)

0,0( 0,0( 00( 00 00( 00( 0,0( 00( 00( 0,0(

lazem ueczowe aktywa
:ilale (2+3+4) a 226 440,4'l 4 206 613,8i 0,0( 00 42066t3,8i 00( 4 308,97 115 626,5( 't'19 935,5: 12 313 fi8,71

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych skladnik6w majqtku trwalego TAB 2

dotyczy

nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke Srodk6w tMalych, uzywanych na podstawie um6w
dzieiav'ry i innych umow, w tym z q ulu um6w leasingu

dotyczy

oraz warto6c posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dluznych papier6w

dotyczy

o odpisach aktualizujqcych warto6c naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego,
wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglQdnieniem nale2no6ci

iednostek samorzqdu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)

dotyczy

o stanie rezeM wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu,
i stanie koncowym

dotyczy

zobowiqzan dlugoterminovvych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym
lub wynikajqcym z innego Mulu prawnego, okresie splaty:

Tabela nr 2

lokale i obiekty
lqdowej i wodnej

warto66 rynkowq Srodkow trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych wartosc akiyvvow trwalych odrQbnie dla

aktyw6w niefinansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w finansowych

grunt6w uzytkowanych wieczyscie

i 1 roku do 3 lat



dotyczy

5 lat

dotyczy

zobowieza6 w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing

a wedlug przepis6w o rachunkowo6ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote

zobowiqzan z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

dotyczy

kwot? zobowiqzafr zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

nie dotyczy

lqcznq kwot? zobowiqzai warunkowych, w tym r6wniez udzielonych przez jednostkQ gwarancji i poreczen, takze
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzafr zabezpieczonych na majqtku lednostki oraz

teru i formy tych zabezpieczeh

nie dotyczy

istotnych pozycji czynnych i biernych tozliczei miQdzyokresowych, w tym kwotq czynnych rozliczeh
zyokresowych koszt6w stanowiqcych roznice miedzy wartosciq otrzymanych finansovvych skladnik6w aktyvv6w a

zobowiqzaniem zaplaty za nie

nie dotyczy

lqcznq kwotg otrzymanych przezjednostke gwarancji i porQczei niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

kwote wyplaconych S,rodk6w pieniQ2nych na Swiadczenia pracownicze

1.15. Kwota wyplaconych Srodk6w pienieznych na Swiadczenia pracownicze. Tabela nr 15

lodzaj wyplacanych Swiadczen ze

;kladkami
wyplacanych
Swiadczei

rvynagrodzenia pracownik6w 8 959 917,30

ragrody (w tym jubileuszowe) 172 293,33

todatkowe wvnaorodzenie roczne 640 651,90

)kwiwalenty za niewykorzystany
rrlop 30 375,06

wolacone odorawv emeMalne 49 703,79

tmowv zlecone z naszvmi Dracown. 16 272,00

'azem 9 869 213,38

W tabeli nie uieto kwoty 7002,58 - umowy zlecone zawarte z osobami nie bedqcymi prcownikami szkoly

inne informacje

nie dotyczy

odpis6w aktualizujqcych wartosc zapasow

nie dotyczy

wylworzenta w budowre, w tym kursowe, ktore powiQkszyly koszt
6;rodk6w w budowie w roku

nie dotyczy

kwotg i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystqpily
incydentalnie

informacjQ o kwocie naleznoSci z tytulu podatkow realizowanych ptzezotgany podatkowe podlegle ministrowi
do spraw finans6w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w

budzetowych

nie dotyczy

inne informacje

nie dotyczy
wymrenrone

finansowy

Glor :/ Ksiegl',.,t y

Ti r, !:(.;'. r:.k
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nie dotyczy

vz I n,{i

moglyby w na ocene sytuacji


