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Zespól sżkół nr 33 specjalnych dla Dżieci i Mlodzieży Przewlekle chorej1,1, nazWę jednostki

XBvdeoszcz72 siedzibe iednostki
xM. skłodowskiei - curie 4, 85 -0941,3. adres iednostki
X

zadania edukacyjne oraz doskonalenie nauczycieli1,,4- pod§taWoWy prżedmiot dzialalności jednostki

za 2021 rok od 01.0t,2021 - 31.1,2.20212, wskazanie okresu objęte8o sprawozdaniem

xX3. W5kazanie, źe 5prawozdanle finan5oWe żaWiera dane łączne

Xx
4. omóWienie prZy]ętych żasad {polityki) rachunkowości, W tym metod

Wyceny aktvwow i pasyWóW (takze aniortyżacli):

4.1,. AktYWa ircdri tmile w dniu prżyjęcia do użytkowania Wycenaa 5ię:

1) W przypadku zakupu - wedlug ceny nabycia lub cenv żakupu,,eZeli

kosztY żakupu nie stanowią istotnei Wartości;

2) w przypadku wytwórzenaa We Własnym zakresie - Wedlu8 kosztu

WvtWorzenia;

3) w przypadku ulawnienia W trakcie inWentaryzacji - Według

posiadanVch dokumentóW z uwzględnienlem zużycia, a przy ich braku

Według Wartośca rynkowej;

4) w przypadku spadku lub darowiznv - wedlug wartości określonel w

umowie prżekażania lub Waltości rynkowej;

5) W przypadku otrzymania W sposób nieodplatny od skarbu Państwa

lub innelJednostki samorządu tervtorialne8o - W Wysokości

^r.^ll^-Ai,", eó.,,,ii 
^ 

nr,óL.,.ńi,,

a} wycena środków trwalych

Dó pożostatYch środkóW trwalYch żaliczamY sktadniki majatkóWe,

a) którYch Wartośc Jednostkowa nie przekracza i(Woty ulnoźliWiającej

dokona§ie rednorazowegó odplsu amortyżacyjnego W momencie
przekazanla skladnika do użytkowania, żgodnie z zasadami

określónymi W ustaWie o podatku dochodóWym od osób prawnych,

b) które bez Względu na Wartość podiegają lednorażowemu odpi5owl

umorżenlowemu z8odnie ż żasadami ókreślonymi W prżepisach

wydanych przez Miniśtra FinansóW dla rednostek sektola finansóW
publicżnych,

b) WVcena póżostalvch środkóW trwatych

0,00Materiały objęte 5ą ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je

Wedlu8 cen zakupu przy żastosowaniu metody FlFo do Wyceny Zapasu,
c) Wycena zakupu materialóW

Środki trwale finansowane ze środków na inWestvcje umarzane są

metodą linlową wedłu8 stawek amortyżacylnych określonych w

ustaWie o podatku dochodowym od osób prawnych, Rożpoczęcie

nalicZanla ódpisóW umorzeniowych lub amortYzacyrnYch następure W

mie5iacu następnVm po prZyjęciu do użytkowania. Środki trwale

zaewldencjonowane na koncie 011 umaIżane {amortvzowane) są raz

do roku pod datą 31 8rudńia, W uzasadnionych przypadkach

Wynikających z potrZeby rożliczenia odpisow amortyZacyjnych

dopusżcza 5ię możliwość dokonywania miesięcznych odpisów

umorżeniowych, W przypadkach użasadnionych ekonomicżnym

oklesem uzytkowatlia danego skladnika majątkowego dopuszcza 5ię

ustalenle prżez Zarząd Województwa indywidualne,i stawki

amortyzacyjne,,.

d) umorzenia istosoWane staWki amórtyżacy]ne)

11,3 421,53PrZez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie

splaty krótszym naź leden rok od dnia bilan5oWego, Należnoścl

krótkoterminowe Wycenia się W Wartości nominalnej, a na dzień

bilansowy W Wysokości Wymagającej zaplaty, czyli lącznie z

WVma8anymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej Wyceny tzn.

po pomniejszeniu o Wartość eWentualnych odpisóW aktualizuJącVch

należnoścl Wątpliwe. odsetki od należności uJmuje się W momencie ich

żaplaty lub W Wysokości odsetek naleznych na koniec kwartalu, 1}

poźyczki ZFŚs - L!3.423.,53 zl

e) Wycena nalezności do bilansu ( odpisy aktualizuJącvjne Wartość

należności}

5 743,33Krajowe środki pienięzne u,imuje się W Wartości nominalnej.

pienięzne WVrażone W Walutach obcych Wycenia się nae późnie, niż na

koniec kwartalu, wedlug zasad obowiązurących na dZień bilan5owy ti.

po obowiązującym na ten dzień średnlm kursie ogłoszonym dla dane.|

Waluty przez Narodowy Bank Polski.

1} środki ZFŚs - 5,743,33 żł

2) Rachunek dochodóW Wlasnych stan na 3].,12.2021 r,stan żerowy

Środkif} środki pienięzne {wycena środków pienięznych w walucie obcej)

nie dotyczyrozlicżenia międżyokresowe kosztóW ( czy są stosowane jeśli tak to

dó iókiei kateporii kosztów)
s)

pósvWa

a) rezerwv na zobowiazańia ( W iakich przvpadkach)
119 164,861) ZFŚ5 _ 119.164,86b) inne fundusze ( rodzaie fundusży)
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c) rozlicz€nia o)iędZyokresowe przychodóW (jakie są 5tosowane, jeśli

toW
nie dotyczy

5. inne informacje Mini5tra RozlvoJu i Finan5óW żzgodnie z § 27 ust,3 rozporządzenia

13 Wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planóW kont

budż€tu pań5twa, budzetów jednostek samorządu terytorialnego,

budzetowvch, 5amorząclowych zakladów budżetowych,

pań5twoWYch funduszy celowYch oraz państwowych jedn05tek

budżetowych mających siedzibępoza B,anicami RZeczvpospolitej

Polskiej, W sprawozdaniu finansowym nie dokonano WYlączeń

Wżajemnych należności i Zobowiązań międży jednostkami

l|. Dodatkowe lnformac|€ i objaśnienia obelmulą W 5zczególności:

1.

1,1. szczególowy zakres zmian Wartości grup rodzajowych ŚrodkóW

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan

tvch aktwów na początek foku obrotowego, zwięksżenia i

2mniejsz€nia z tYtułu: aktualizacii wartości, nabycia, rozchodu,

pruemi€szcżenia Wewnętrzne8o oraz stan końcowy, a dla majątku

amortyzowanego - podobne przedstawieni€ stanóW i tytutóW ?mian

dotychczasowej amońyzacji lub umorzenia

zalącznik nr 2

Maiątek t.Wały - Wg pozvcri bilansowvch
X

L.2. aktualną Wartość rynkową środkóW trwałych, W tym dóbr kultury -

o ile |ednostka dysponuje takimi informaciami
x x

1,3. kwotę dokonanych W trakcie roku obrotow€go odpisóW

aktualizu.iącvch Wartość aktywóW trwatych odrębnie dla

dlugołerminowych aktywóW niefi nansowych oraz

dlugoterminoWych aktywóW finansoWych

nie dotyczy

L.4. Wartość gruntów użytkowanych wiecżyście nie dotyczy

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę

środkóW truałych, użVWanych na podstawie umóW najmu,

dzierżawy i innych umóW, W tym z tytułu umóW leasingu
ni€ dotyczy

1.6. liczbę oraz Wartośc posiadanych papie.óW Wańościowych, W tym

akcji i udzialóW oraż dtużnych papierów Wartościowych x

7.7 dane o odpisach aktualizUjących Wartośc należności, ze Wskazaniem

stanu na początek roku obrotowego, żWiększ€niach, Wykorzystaniu,

rożWią2aniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględni€ni€m

naleźności finansowych iednost€k samorządu terytorialnego (stan

pożycż€k zagrożonych)

nie dotyczy

1.8. dane o stani€ reżeru W€dtug celu ich utworzenia na początek roku

obrotowe8o, żWiększeniach, Wykorżystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowm

nie dotyczy

1.9, podzial żobowiązań długoterminowych o pozostałYm od dnia

bilansowe8o, przewidywanym umową lub WYnikającym z innego

tytułU prawnego, okresie 5ptaty:

nie dotyczy

a) powvżei 1 roku do 3 lat
b) powYżei3do5lat
.) oowvżei 5 bt
1.10. kwotę żobowiąZań w sytuacii gdy iednostka kwalifikuie umowy

leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a

wedtug przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub

zwrotny ż podziałem na kwotę żobowiążań z tytułu l€asin8u

finansowego lub leasingu żwrotn€go

nie dotyczy

1.11, łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze

wśkażaniem charakteru i formv tvch źab€z!iecżeń
x x

1,.!ż, łączną kwotę zobowiążań Warunkowych, W tym róWnież

udżielonych przez jedno9tkę gwaranc,ii i poręczeń, także

WeksIowvch, niewykażanvch W bilansie, że wskazaniem zobowiązań

żabeżpieczonych na maiątku jednostki oraz charakteru i formy tych

żabezpiecZeń

nie posiada

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i bi€rnych rozliczeń
międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rożliczeń
międzyokresowych kosztóW stanowiących różnicę między Wartością

otrzvmanych finansowych skladników aktywóW a zobowiązaniem

zaplatv ża nie

nie posiada

r.I4. |ącZną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręcżeń

niewykazanych w bilansie

x

1,15. kwotę wyptaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracoWnicze

kwoty Wyłaconych środkow pieniężnych z

§ 401_ 4.o70.857,89

§ 404 _ 285.935,57
§ 302 _ 34 156.55

4 390 950,01

1.16, nle

2.

2.t. wysokość odpisów aktualizujących Wartość zapasów x x

lo wvszczesólnienie

hl1.1źetóWVmt,

x

ińóó ińf^rm..iA
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2.2. kosrt WytWorZenia środków trwalych lv buCjoWie, !v tym odsetki
oraż różnice kur5oWe, które powiększy\ koszt Wytworzenia
środków trwałych,w budowie w roku obrotowvm nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczegó|nych pozycli prrychodów lub kosztóW
o nadzVJycZaJnet Wartoścl Iub które WystąpiłV incvdentalnie nie dotyczy

2.4. informację o kWocie nalezności z tytulu podatkóW realiżowanych
przeż or8any podatkowe podlegle ministrowi WlaściWęmu do 5praW
finansów publicżnych wykazywanych w 5prawozdaniu z wrykonania
planu dochodóW budżetoWYch

X

2.5. inne informacje

lnne informacje niż Wymienione powyźej, je2eli mo8łyby W istotny
sposób Wplynąć na ocenę 5ytuacji maiątkowej i finansowej oraz
Wynik flnansowy iednostki

nie doticzy
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