
>spół Szkół Miejskict
w Golubiu-Dobrzyniu

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególność
1

1.1. Nazwa jednostki
Zespół Szkół Miejskich

1.2. Siedziba jednostki
Zespół Szkół Miejskich Nr1, ul. Żeromskiego 11 w Golubiu-Dobrzyniu

1.3. Adres jednostki
ul. Żeromskiego 11 , 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Zespół Szkół Miejskichjest jednostką organizacyjną podlegającą pod Urząd Miasta,

która zajmuje się zdobyciem umiejętnoś pisaniai liczenia oraz podstawowych
umiejętnościi wiedzy w zakresie takich przedmiotówjak: język polski, język obcy nowożytny.
matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka,
muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w
zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
Edukację w OSSPi Liceum Sztuk Plastycznych , którego ukończenie umożliwia uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych,atakże umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, co
pozwala na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Absolwenci OSSPpo ukończeniu
klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość
ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują
prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01-31.12.2019

3. Wskazanie,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywówi pasywów
(także amortyzacji)

Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości
oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości
oraz planówkont 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
Aktywai pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów (uwzględniając przepisy szczególne
wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych) według wszczególności niżej przedstawionych
zasad;



- Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu
amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych (załącznik nr 1 do ustawy) - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, umorzenie ujmowane jest na koncie
071. „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża
konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

- Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środkówna bieżące wydatki (z
wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze
środków na inwestycje) - obejmują one w szczególności: odzież i umundurowanie; meble i dywany:
środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł.

- Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 100,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej
na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100%w miesiącu przyjęcia do używania,
a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie
nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w
tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia,
- Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równychcenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty
zakupu nie stanowią istotnej wartości - w jednostce wycenia się je w cenach zakupu; rozchód
materiałów wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO); jednostka prowadzi
ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działania

II. Dodatkowe informacjei objaśnienia obejmują w szczególności:

zczegółowy zakres zmian grup rodzajów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:
aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznegoorazstan końcowy, a dla
majątku amortyzowanego— podobne przedstawienie stanówi tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia
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1.2. Aktualna wartość rynkowaśrodków trwałych, w tym dóbr kultury —0ile jednostka dysponuje
takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów

ansowych



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

Nie dotyczy

16. 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,zuwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek
zagrożonych)

Nie dotyczy

1.8. Daneo stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowycho pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym
umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej I roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

©) powyżej5 lat

Nie dotyczy

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodniez przepisami
podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłbyto leasing finansowy
lub zwrotnyz 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 czynnychi 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 pieniężnychna świadczenia pracownicze: 166.650,21

Nagrody jubileuszowe - 87.843,10
Ekwiwalent zaurlop  - 12.923,51
Odprawy emerytalne  - 65.83.60

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

*

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

Nie dotyczy

2.3. Kwotęi charakter poszczególnych pozycji przychodówlub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4, Informację o kwocie należnościz tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z
wykonania planu dochodów budżetowych



2.5. Inne informacje

Wartość pozostałych środków trwałych - 1.099.394,84
Zbiory biblioteczne - 300.208,77

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłybywistotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i

finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Główny fsięgowy
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