INFORMACJA DODATKOWA
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1

nazwę jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
1.2

siedzibę jednostki

NOWINY
1.3

adres jednostki

ul. Gimnazjalna 1, 26-052 NOWINY
1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

W ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach (PKD 8560Z, REGON
292830933) działają następujące jednostki:
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Gimnazjalnymi w Nowinach - PKD 8531BEdukacja-Licea Ogólnokształcace, REGON 292899586
Szkoła Branżowa I Stopnia w Nowinach - PKD 8532B - Edukacja - Branżowe szkoły I
stopnia, REGON 260412965
Szkolne Schronisko Młodziezowe "Ventus" w Nowinach - PKD 5520Z - Działalność
związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi - Obiekty noclegowe
turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, REGON 292689191
2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki
samorzadu terytorialnego wchodzą jednostki sporzadzajace samodzielne sprawozdania finansowe

nie dotyczy
4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach funkcjonują zasady (polityka) rachunkowości
opracowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Do celów ewidencyjnych,
rozliczeniowych i sprawozdawczych ustala się rok budżetowy – rok kalendarzowy, tj. od 1 stycznia danego
roku (początek roku) do 31 grudnia danego roku (koniec roku) jako rok obrotowy. Okresami
sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym.
1.
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób
przewidziany ustawą o rachunkowości,
z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
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.
2.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 350,00 zł zalicza się bezpośrednio
w koszty;

b) składniki majątku o wartości początkowej od 350,00 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego
rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również : książki i
inne zbiory biblioteczne;
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i
placówkach oświatowych;
- odzież i umundurowanie;
- meble i dywany;
- inwentarz żywy;
d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka
wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).
Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20 %.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
oddania składnika do używania;
e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,00 zł podwyższają
wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500,00 zł odnoszone są w koszty
bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen nabycia przy
zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
4. Wynik finansowy w jednostce ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat
na koncie 860 „Wynik finansowy” i stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z
uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących, związanych ze stratami i zyskami nadzwyczajnymi.
Wynik finansowy składa się z przeksięgowania kont kosztów zespołu „4” i „7” na stronę Wn wyniku
finansowego i kont przychodów zespołu „7” na stronę Ma.
5.

inne informacje
W 2018 r. Szkolne Schronisko Mlodzieżowe w Nowinach zwiększyło działalność w zakresie
przygotowywanych posiłków dla kontrahentów i uczniów z innych placówek oswiatowych z terenu Gminy
Sitkówka - Nowiny. W związku z powyższym zrealizowane dochody w 2018 r. znacznie wzrosły w stosunku
do 2017 r., co jest widoczne w "Rachunku zysków i strat jednostki" poz.A.VI. oraz w "Zestawieniu zmian w
funduszu jednostki" poz. I.2.2..Jednoczesnie wzrosły koszty działalności schroniska.Zmniejszyły się
natomiast koszty funkcjonowania gimnazjum, które zakończy swoją działalność 31.08.2019 r.

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1.

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

załącznik - Tabela 1
1.2.

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

brak danych
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

załącznik - Tabela 2
Kwota 24.700,00 zł - samochód (umowa leasingu)
1.6.

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)

brak
1.8.

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

brak

a)

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat

b)

powyżej 3 do 5 lat

c)

powyżej 5 lat

1.9.

brak
brak
brak
kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
1.10. (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

Kwota 18.110,01 zł
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
1.11.
zabezpieczeń

nie dotyczy
łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
1.12. także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
1.13. 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

Kwota 59.199,82 zł
1.16. inne informacje

brak

2.
2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

brak
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

Kwota 156.734,28 zł
2.3.

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

brak
2.4.

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

nie dotyczy
2.5.

inne informacje

brak
3.

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

brak

