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TNFORMACJA DODAT'KOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1

11 nazwę jednostki

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Pilicy

1.2 siedzibę jednostki

)ilica

1.3 adres jednostki

+2-436 Pilica ul. Senatorska 17

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

]elem działania zEAs jest prowadzenie' jako jednostka obsługująca, o której mowa W ań.10a
lkt 1, ań.10b ust.2 pkt 1 ustawy, wspólnej obsługi narizeczjednostek obsługiwanych W zakresie:
1 ) realizacji zadań głównego księgowego,
2) obsługi f inansowo-księgowej
3) obsługi organizacyjnej , W zakresie której wchodzi gromadzenie, analiza,
)rzygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych jednostek oraz
rrzekazywan ie tyc h danyc h dyrekto rom jed n ostek obsłu g iwa nych
4)w zakresie spraw kadrowych - prowadzenie akt osobowych dyrektorów obsługiwanych
ednostek

2, wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2018 rok

? wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

ą' omÓwienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywÓw i pasywÓw (takze amońyzacji)

informacje wg' załącznika nr 1

5. inne informacje

nie dotyczy

il Dodatkowe i nformacje i objaśnien ia obej m ują w szczególności :

1

1.1 szczegÓłowy zakres zmian wartoŚci grup rodzajowych ŚrodkÓw trwałych, wańości niematerialnych i prawnych, zawierający

stan tych aktywow na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wańoŚci, nabycia,

rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

- podobne przedstawienie stanÓw i tytułÓw zmian dotychczasowej amońyzacji lub umorzenia

- informacje wg' załącznika nr 2

1.2. aktualnąwańośc rynkowąŚrodkow trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dysponujemy

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośc aktywÓw trwałych odrębnie dla

długoterminowych aktywÓw niefinansowych oraz długoterminowych aktywÓw finansowych

rie dotyczy

1L wańośc gruntów uzytkowanych wieczyście



rie dotyczy

1.5. wańośc nieamońyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę ŚrodkÓw trwałych, uzywanych na podstawie umow

najmu, dzierżawy i innych umow, W tym z tytułu umÓw leasingu

rie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartośc posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałÓW oraz dłużnych papierÓw

wartoŚciowych

rie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartoŚc nalezności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

wykorzysianiu, rozwiązanlu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem naleznoŚci finansowych jednostek

samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)

rie dotyczy

1R dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu

i stanie końcowym

rie dotyczy

'1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub

wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powvżej 1 roku do 3 lat

rie dotyczy

b) powyżej3do5lat

rie dotyczy

c) p'-yż-l 5 bt

rie dotyczy

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

operjcyjny), a według przepisÓwo rachunkowoŚci byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań

z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

rie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

zabezpieczeń

rie dotyczy

1.12. łą.2ną k-.Ę 
'.b.-ą*ń 

warunkowych, w tym równiez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także

wekslówych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru

i formy tych zabezpieczeń

rie dotyczy

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

międzyokresowych kosztÓw sianowiących róznicę między wartoŚcią otrzymanych finansowych składnikÓw aktywow a

zobowiązaniem zapłaty za nie

-

lle WystępUJą

rie dotyczy

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na Świadczenia pracownicze

.informacja Wg. Załącznika nr 3

rie dotyczy

1.14.

1.15.

1.16.

2.

2.1



rie 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. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztÓw o nadzwyczajnej wartoŚci lub które wystąpiły incydentalnie

rie dotyczy

2.4. informację o kwocie nalezności z tytułu podatkÓw realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właŚciwemu

do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodÓw budzetowych

lie dotyczy
,E inne informacje

rie dotyczy

3. lnne informacje niz wymienione powyzej, jezeli mogłyby w istotny sposÓb wpłynąc na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej

oraz wynik finansowy jednostki

rie dotyczy

f
(głÓwny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
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Załączniknr 1.

Pkt. 1.4. informacja dodatkowa

Pzvięte zasadv (politvki ) rachunkowości, w tvm metodv wycenv aktvwow i pasvwow

Aktywa i pasywa wyceniane sąprzy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawąo

rachunkowości .

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki tnłałe oraz wańoŚci niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek okreŚlonych w przepisach

o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. odpisow umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia Środka trwałego

lub wartości niematerialnej i prawnej do uzywania.

3. Zakończenie odpisÓw umorzeniowych następuje nie pÓzniej niż z chwilą zrÓwnania odpisÓw umorzeniowych z

wańościąpoczątkowąśrodka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży.

4. Wańości niematerialne i prawne nabyte z własnych Środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane

nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokoŚci okreŚlonej w Ę decyzji, zaś otrzymane w drodze

darowizny w wańoŚci rynkowej na dzień nabycia.

Wańości niematerialne i prawne, których wańośc początkowa pzekracza kwotę ustalonąw ustawie o podatku

dochodowym od osob prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środkow na

inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych

w załączniku do tej ustawy.

Wańości niematerialne i prawne o wańości początkowej rÓwnej lub niższej od wańości określonej w ustawie o podatku

dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe

wartości niematerialne i prawne, ktore zakupione zostały ze środków na wydatki biezące umarza się jednorazowo, spisując

całąwańośc w koszty w miesiącu przyjęcia ich do uzywania.

5. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie ) o wańości mieszczącej się w przedziale 200 zł - 10.000,-zł ujmuje się w ewidencji

ilościowo-wańościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,a umorzenie ujmuje się

na koncie 072.

6' Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wańości netto tj. z uwzględnieniem odpisow umorzeniowych

ustalonych na dzień bilansowy ' Nie dotyczy to gruntów i dobr kultury, ktÓre nie podlegają umorzeniu.

7 . Wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porÓwnawczym rachunku zyskow i strat na koncie 860,,Wynik

finansowy ,, - na dzień 31 grudnia .
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Łałączniknr,2
Pkt.ll.1.1. lnformacii dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy
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L.p.
Nazwa grupy rodzajowej składnika

aktywów

Wartość - stan na

początek roku
obrotowego

Zwiększenie
wartości

Zmniejszenie
wartości

Dotychczasowa
amortyzacja

Wańość netto

t Wa#bści ńinmatEnialrłg i nrałłrnt :,s31;$8. .o o 26.,93tr;98- 0

2 Grunty 1.780,00 0 0 o 1.780,00

3

Budynki, lokale i obiekty
inżYnierii lądowej i wodnej u,Ż89,97 o 0 &8ł[6'37 75,M3,ffi

4 Urządzenia techniczne i maszyny 3.936,00 0 0 3.O30,72 905,28

s
.:. : ll: l::r:.:' '.:,,r'il: ' :

ś_'dki''trańaportu 371.010r00 0 s $2$.140108 50.870,00

6 lnne środki trwałe 0 0 0 0 0
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Załącznik nr. 3
Pkt.ll.1.15. lnformacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze
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