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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu
siedzibę jednostki
województwo łódzkie, powiat zgierski, miasto Zgierz
adres jednostki
ul. 3 Maja 41, 95-100 Zgierz
podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoła jest jednostką organizacyjną powiatu zgierskiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Aktywa i pasywa są wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów
i Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zm.). Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się
do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej
w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia lub określonej w
dokumencie darowizny. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami
tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości
początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (10 000 zł) i okresie
użytkowania dłuższym niż 1 rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na
podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi przepisami
o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące
oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o
podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami
traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do
używania. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, w
przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia (a przy
ich braku – według wartości godziwej), w przypadku spadku lub darowizny – według wartości określonej w umowie o
przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego –
w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka
niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień
bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z
uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne amortyzuje się metodą liniową. Naliczanie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, według stawek określonych ustawą o podatku dochodowym
od osób prawnych. Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego. Aktualizacji wartości
początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych
przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Składniki majątku, zaliczane do środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 300 zł jednostka zalicza do
pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych
aktywów.
Tego rodzaju składniki majątku podlegają 100% umorzeniu w momencie ich zakupu (zaliczane są bezpośrednio w
koszty). Pozostałe środki trwałe nisko cenne o charakterze wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 300 zł ujmuje się
tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. Pozostałe środki trwałe o charakterze
drobnego sprzętu – środki ochrony osobistej, sprzęt gospodarczy, kuchenny, p.poż. - nie podlegają ewidencji.
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Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości
szacunkowej lub wartości określonej w dokumencie darowizny. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory
biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Należności na dzień
bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez
jednostkę). Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z
zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w
zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Odpisy
aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. Materiały wycenia się w cenach
ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce
wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów
do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia
ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen. Z uwagi na cykliczność
i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności(art.4ust.4uor) nie stosuje się rozliczeń
między okresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowania,
opłaty za prawo do korzystania z prawniczych serwisów elektronicznych, prognozy za media, podatek od nieruchomości.
Nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach pozwalających na
uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz
wysokość jej wyniku finansowego.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
inne informacje
Nie dotyczy
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

Wartość
początkowa
Grupy

Wyszczególnienie

wartość brutto
umorzenie
wartość netto

Zwiększenia
zakup
przemieszczenie
wartość
wartość brutto
brutto
umorzenie
umorzenie
wartość
wartość netto
netto

zbycie
wartość
brutto
umorzenie
wartość
netto

Zmniejszenia
likwidacje
wartość
brutto
umorzenie
wartość
netto

Wartość
końcowa

przemieszczenie
wartość brutto
umorzenie

Umorzenie
za 2019r.

wartość netto

329 100,00

Grunty
329 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329 100,00

1 844 362,64
1

Budynki i lokale

1 844 362,64

1 178 707,49
665 655,15

46 109,07
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej

294 330,05

66 224,25
0,00

228 105,80

13 244,85
0,00

0,00

Kotły i maszyny energetyczne

118 460,90

66 850,47
51 610,43

79 469,10
214 860 95

118 460,90
3

1 224 816,56
619 546,08

294 330,05
2

umorzenie
wartość netto

329 100,00
0

wartość brutto

4 880,51
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 730,98
46 729,92
0,00

4

Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5

Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 494,54
6

Urządzenia techniczne

78 494,54

78 494,54
0,00

78 494,54
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

7

Środki transportu

0,00
0,00

Narzędzia, przyrządy, ruchomości
8

0,00

0,00

294 330,05

i wyposażenie, gdzie indziej

66 224,25

nie sklasyfikowane

228 105,80

0,00

0,00

4.400,00
1 539,97
0,00

2 860,08

0,00

0,00

0,00

0,00

294 330,05

4 400,00

66 224,25

1 539,97

2 566,67

228 105,80

1 026,70

1 833,33
0,00

9

Inwentarz żywy

Ogółem środki trwałe (konto 011)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 664 748,13

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

2 669 148,13

1 390 276,75

0,00

1 539,97

0,00

0,00

0,00

1 274 471,38

0,00

2 860,08

0,00

0,00

0,00

66 801,10

1 457 077,85
1 212 070,28
0,00

Wartości niematerialne i prawne
(konto 020) – umarzane na koncie 071

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ciąg pieszo-jezdny przed budynkiem wykazywano w 8 grupie zgodnie z KŚT przeksięgowano do 2 grupy ŚT.

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Wartość
początkową

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

478 344,21

Zbiory biblioteczne (konto 014)

92 423,34

Wartości niematerialne i prawne (konto 020)
- umarzane na koncie 072 jednorazowo

46 245,50

zakup

Zmniejszenia

przemieszczenie
47 064,57

656,52

zbycie

likwidacje

przemieszczenie

Umorzenie

Wartość

za 2019 r.

końcowa
525 408,78

93 079.86

111,00

46 356,50

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3.

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

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nie dotyczy

1.5.

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

1.6.

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

1.7.

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)
Nie dotyczy

1.8.

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

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym
z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym

Nie dotyczy
b)

powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy

c)

powyżej 5 lat
Nie dotyczy

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 dotyczy
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 dotyczy

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 dotyczy
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Rodzaj świadczeń

Kwota

Nagrody jubileuszowe

26 524,77

Odprawy emerytalne i rentowe

26 486,55

Ekwiwalenty za urlop

13 643,49

Pomoc zdrowotna
Świadczenia z ZFŚS
Świadczenia BHP

3 211,00
37 777,23
2 298,00

Badania lekarskie

1 715,00

Szkolenia i studia

15 341,84

Odprawa pośmiertna
Odprawa dla nauczyciela
art.20,28 KN

Ogółem

8 405,25
20 898,00

156 301,13

1.16. inne informacje
Nie dotyczy
2.
2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy

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.

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

2.4.

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

2.5.

inne informacje
Nie dotyczy

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy
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