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l. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
obejmuje w szceególności:

x

t x

1,.t. r,,azr,,e jednostki Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i

Mlodzieży Przewlekle Chorej
X

1.2 ;i..,:l:ibę iednostki Bydgoszcz x

1.3 a,lre: jednostki M. Skłodowskiej - Curie 4, 85 -094 X

1.4 l].,]iilstawowy przedm iot dz iałalnoŚci jednostki
zadania edukacyjne oraz doskonalenie nauczycieli X

2 r,v1,1< a; a t"i i e okresu objętego sprawozda n ie m
za 202a rok od 01.01.202a -3t.t2.ża2a r X

) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane
ldLlIle

X x

4. ciri,lówienie przyjętych zasad ( polityki ) rachu n kowości,

w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze

arlrortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu
nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób
przewidziany ustawą o rachunkowości, z

uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r.o finansach publicznych i

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

13 wrzesnia 2afi r. w sprawie rachunkowości oraz

planów kont dla budżetu państwa, budźetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

budżetowych, samorządowych zakładów

budżetowych, państwowych funduszy celowych

oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej

X

4.1 Aktywa
a) wycena środków trwałych Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania

wycenia się:

1) w przypadku zakupu - wedlug ceny nabycia lub

ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią
istotnej wartości;
2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie ,

według kosztu wytworzenia;

3) w przypadku ujawnienia w trakcie
inwentaryzacji - według posiadanych

dol<umentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich

braku według wartości rynkowej;
4) w przypadku spadku lub darowizny - według

wartości określonej w umowie przekazania;

5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny

od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu

terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji

o przekazaniu.
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b) wycena pozostałych środków trwałych Do pozostałych środków trwałych zaliczamy

składnil<i majatkowe:

a} których wartośc jednostkowa nie przekracza

kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego

odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania

składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami

określonymi w ustawie o podatl<u dochodowym od

osób prawnych,

b) które bez względu na wartosc podlegalą

|1ednorazowemu odpisowi umorzeniowemu

Izgodnie z zasadami określonylni w przepisach

wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek

sektora finansów bliczn

c) wycena zakupu materiałów Materiały objęte są ewidencją ilościowo-

wartościową i wycenia się je według cen zal<upu

przy zastosowaniu metody FlFO do wyceny zapasu

n rll']

d) umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne) śroclki trwale finansowane ze środków na

inwestycje umarzane są metodą liniową według

stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o

podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozpoczęcie naliczania odpisów urnorzeniowych

lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu

następnym po przyjęciu do użytkowania. Środl<i

trwałe zaewidencjonowane na l<oncie 011

umarzane (amortyzowane) są raz do roku pod datą

31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach

wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów

amortyzacyjnych dopuszcza się moźliwość

dokonywania miesięcznych odpisów

umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych

ekonomicznym okresem uzyt|<owania danego

sktadnika majątl<owego dopuszcza się ustalenie

przez Zarząd Woj ewództwa i n dywi d ua l nej stawki

amortyzacyjnej.

e Wycena należności do bilansu ( odpisy aktualizującyjne

wartość należności)
P rzez należności l<rótkote rrrr i nowe roz u nr i e się

należności o terminie spłaty krótszym niz jeden rol<

od dnia bilansowego. Nalezności l<rótkoterminowe

wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień

bilansowy w wysol<ości wymagającej zapłaty, czyli

łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem

zasady ostrożnej wyceny tzn, po pomniejszeniu o

wartość ewentualnych odpisów al<tual izurjących

naleźności wątpliwe. Odsetki od naleźności ujmuje

się w momencie ich zaplaty lub w wysokości

odsetek naleznych na l<orriec kwartału, 1) pożyczki

Izpss - zs.orr,zg zł

78.alt,73
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f) środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w

w;ilr,rcie obcej) Krajowe środki pieniężne r,rjmuje się w wartości
nominalnej. Srodki pieniężne wyrażone w

walutach obcych wycenia się nie później niz na

koniec kwartału, według zasad obowiązujących na

dzień bilansowy tj, po obowiązującym na ten dzień

średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez

Narodowy Bank Polski.

1) środki zFŚs - t2.332,66 Zł

2) Rachunek dochodów własnych stan na

3t.12.202a r, stan zerowy

t2,332,66

c) rozIlczenia międzyokresowe kosztów ( czy są stosowane

ieś|i tal< to do iakiej kategorii kosztów)
nie dotyczy

Ą.2. Pasywa
aI rezerwy na zobowiązania ( w jakich przypadkach) nie posiada

b) ililre f undusze ( rodzaje funduszy) 1) ZFŚs - 90.344,39
90.344,39

c} t,rr:liczel-iia międzyokresowe przychodów (jakie są

sto§owal-ie, jeśli tak to w jakich przypadkach}
X

5. inne infornlacje zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia ]Vlinistra

Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 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 8ranicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawozdaniu finansowym nie dokonano
wyłączeń wzajemnych naleźności i zobowiązań
między jednostkami budżetowymi.

0,00

Dodatkowe informacje i obiaśnienia obejmują w
szczególności:

t
I.t. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

srodkow trwałych, wartości niemateriaInych i

prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek

rokr,l obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:

al<tr-Ializacji wartości, nabycia, rozchodu,
przenlieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a

clla rlajątku amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
arlrortvzacii lub umorzenia

Zalącznik nr 2

lt4ajątek trwały - wg pozycji bilansowych
X

1.2. ilkturalrlą wartość rynkową środków trwałych, w tym

clr;br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi
informaciami

X X

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów

aktualizujących wartośc aktywów trwałych odrębnie dla

clłr.rgoterminowych aktywów niefinansowych oraz

tlł ugoterminowych aktywów fi nansowych

nie dotyczy

1.Ą vlartośc gruntów użytkowanych wieczyście nie dotyczy x

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez

jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie

unlów najmr,t, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu

r-lnrów leasingu

nie dotyczy X

ll.

X



Lp nlenle l resc kwota

1,.6 liczbę oraz wartośc posiadanych papierów

wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych

papierów wartościowych

X

t.7 dane o odpisach aktualizujących wartośc na|eżności, ze

wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,

zwięl<szeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na

koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan

pożyczek zagrożonych)

nie dotyczy 0,00

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na

początek roku obrotowego, zwiększeniach,

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

]..9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostatym

od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub

wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
nie dotyczy

a) powvżei 1 roku do 3 lat

b) powvżei 3do5lat
c) powyżej 5 lat

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifil<uje

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

t.Lt łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku

nostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

za

X X

t.tz 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 posiadamy

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń

międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę

między wartością otrzymanych f i nansowych sl<ładników

aktywów a zobowiązaniem zapłaty za,nie

nie posiadamy

t.t4. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i

poręczeń niewyl<azanych w bilansie
X X

1.15. kwotę wypłaconych środków pienięźnych na

świadczenia pracownicze
kwoty wyłaconych środkow pieniężnych z

§ 401- 3 759 603,67

§ 404 - 304 868,41

§ 302 - 51 883,30

4.116.;J55,,]l3

]..16. inne informacje nie d

2.

2,t. wysokość odpisów aktualizujących wartośc zapasów X X

2.ż. koszt wytworzenia środków trwatych w budowie, w tym

odsetl<i oraz rożnięę kursowe, l<tóre powięl<szyły l<oszt

wytworzenia środków trwatych w budowie w rol<u
nie dotyczy

L,J kwotę i charal<ter poszczególnych pozycji przychodów

lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które

wVstąpiły i ncydentalnie

nie dotyczy

X

1.8.
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2.4. irlformację o kwocie należności z tytułu podatków

reaIi;ov,,anych przez or8any podatkowe podległe
mir,ist1-orvi właściwemu do spraw finansów publicznych
,,v!,ka:,./wanych w sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowych

X X

2.5 ir,,lle informacje

llllli irlformacje niż wymienione powyżej, jeźeli
l^ilo<-ł\,,l]y w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
i,i,ajatl<oivej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie posiadamy

-ll l
itv-J,./

titówny księgowy

2021 -ffi"§ 1

rok, miesiąc, dzień

PYi,iEl'JIOR. SZi{cŁT

{ \- i.,\ , §-€{ą
r\
\-lt
C./,

-,;;;;;,;
jednostki


