INFORMACJA DODATKOWA

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w
szczególności:

1.
1.1

nazwę jednostki
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

1.2

siedzibę jednostki
Ostrołęka

1.3

adres jednostki
07-410 Ostrołęka ul. Parkowa 6

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

2.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce jest
zespołem publicznych szkół i placówki w skład którego wchodzą:
Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna w Ostrołęce – szkoła dla
młodzieży, Medyczno- Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w
Ostrołęce, Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od 01.09 2019
funkcjonuje jako Szkoła policealna w Ostrołęce. CKZIU w Ostrołęce jest
jednostką umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w danym zawodzie. Jest jednostką organizacyjną Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego realizującą zadania z
zakresu edukacji publicznej określone w ustawie Prawo Oświatowe,
ustawa o Systemie Oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz przepisach
wydanych na jej podstawie. Centrum realizuje cele i zadania dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze polegajace na zapewnieniu uczniom
zdobywanie wiedzy w zakresie odpowiednich zawodów na kierunkach
medycznych. Kształcenie w szkołach wchodzących w skład Centrum
prowadzone jest w formie stacjonarnej i zaocznej i wieczorowej.
Kształcenie w 2020 roku odbywało sie w systemie wieczorowym i
zaocznym.W Centrum prowadzone są kursy umiejętności zawodowych
oraz kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od: 01.01.2020 – 31.12.2020
3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie obejmuje dane jednostkowe i dotyczy działalności
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z przyjętymi zasadami
rachunkowości regulowanymi ustawą o rachunkowości z dnia 29 września
1994 roku DzU z 2018 r. poz 395 ze zmianami oraz przepisami
regulowanymi rozporządzeniem z 13.09.2017 roku.
Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy o
rachunkowości, rozporządzenia 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.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowych zasad wyceny aktywów, ustala się wynik
finansowy i sporządza sprawozdania finansowe przy założeniu
zachowania zasady kontynuacji działania.
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według cen
nabycia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Do aktywów
trwałych zalicza się składniki majątkowe o okresie używania dłuższym niż
12 miesięcy oraz wartości nie niższej 3500 zł.
1. Środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą
być wyceniane według ceny z tej decyzji,
2.Składniki majątku trwałego lub wartości niematerialne i prawne o
wartości początkowej poniżej 1000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty.
3.Do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych zaliczane są składniki majątku o wartości początkowej od 1000
zł do 10000 zł i wprowadzane do ewidencji bilansowej aktywów, w
momencie przyjęcia do użytkowania dokonuje się odpisów
umorzeniowych.
4. Do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zalicza
się składniki majątku powyżej 10000 zł , wprowadzane do ewidencji
bilansowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową
rozpoczynajac od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do
użytkowania, według stawek określonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych, a jej zakończenie nie później niż z
chwilą zrównania wartości umorzenia z wartością początkową. Odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, bądź na dzień dokonania
zbycia lub likwidacji środka trwałego nie umorzonego całkowicie.

5.

5.Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10000
zł zwiększają wartość początkową środków trwałych , a nieprzekraczające
10000 zł odpisywane są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu
6. Pomoce dydaktyczne umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do
użytkowania.
7. Zbiory biblioteczne umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do
użytkowania.
9. Nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich
występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie,
że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej szkoły oraz jej wyniku finansowego.
8. Należności ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie należnej i
wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT.
9 Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie
wymagającej zapłaty i wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT
razem z wymagalnymi odsetkami.
10.Środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym wraz z
odsetkami wycenia się według wartości nominalnej.
11. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat na koncie 860 - „Wynik finansowy”. Ustalenie
wyniku finansowego następuje przez przeksięgowanie na stronę WN
konta „860” w końcu roku obrotowego sumy kosztów z kont zespołu „4”, i
kosztów amortyzacji z konta „400”, na stronę MA konta „860” w końcu
roku obrotowego sumy przychodów z kont zespołu „7”.
W Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce w 2020
roku było zatrudnionych:
nauczycieli średniorocznie -10,25 etatów,
administracja – 7 etatów
obsługa – 5 etatów
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych……..…..…….……. – 0,00
Umorzenie środków trwałych……………………….…….….. – 1.803.852,88
Umorzenie pozostałych środków trwałych…………….……. – 1.436.284,37
Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. –123.425,61
Umorzenie zbiorów bibliotecznych…………………………….. – 520.695,09
2021.03.22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 1.1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierajacy stan tych aktywów na poczatek 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 w ramach jst.
Zwiększenie
wartości
Wartość
początkowa
(brutto) stan na
początek roku
obrotowego

2

1

A.I

Wartości niematerialne i prawne

A.II.1

Środki trwałe

A.II.1.1

Grunty

grupa 0

A.II.1.2

Budynki

grupa 1 i 2
Inne środki
trwałe
grupa 4

A.II.1.3
A.II.1.5

Urządzenia
techniczne i
grupa 5
maszyny, Inne
środki trwałe Grupa grupa 6
3,4,5,6 i 8
grupa 8

3

4

5

0,00

0,00

123 425,61

123 425,61

4 659 446,98

1 691 330,21

4 500 906,37

4 500 906,37

13 450,00

13 450,00

*

grupa 7

7

na pocz.r) (2-6)

8

112 522,67

1 532 789,60

82 100,61

9

0,00

112 522,67

62 990,00

*

11

123 425,61

0,00

0,00

1 803 852,88

2 968 116,77

2 855 594,10

0,00

0,00

0,00

1 645 312,27

2 968 116,77

2 855 594,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 100,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 550,61

0,00

0,00

62 990,00

0,00

0,00

82 100,61

95 550,61

95 550,61

62 990,00

62 990,00

Kwoty w kolumnie 10 i 11mają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu

10

(5-9)

0,00
13 450,00

0,00
0,00

*

stan na koniec
roku obrotowego

13 450,00

82 100,61

0,00

Wartość środków trwałych (netto)

Umorzenie stan stan na początek
na koniec roku roku obrotowego
obrotowego
zbycie ,
(wartość
(6+7-8)
likwidacja inne
początkowa- um. st

0,00

grupa 3

Środki transportu

6

Zmniejszenie
wartości

0,00

95 550,61
A.II.1.4

Ogółem
nabycie ( w tym
zbycie (w tym
zmniejszenie/zwię Umorzenie stan
nieodpłatnie),
nieodpłatnie),
kszenie wartosci na poczatek roku aktualizacja,
aktualizacja,
likwidacja,
obrotowego
przemieszczeni przemieszczenie początkowej (2+3amortyzacja za
4)
e między
między
rok obrotowy
jednostkami w
jednostkami w
ramach j.s.t.
ramach j.s.t.

123 425,61
4 659 446,98

Zwiększenie
wartości

Zmniejszenie
wartości

0,00

0,00

Tabela do poz. II.1. 1.2 Informacji dodatkowej
TABELA NR 2
Środki trwałe - wartość rynkowa
W tej części należy wykazać wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr
kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Wyszczególnienie

Stan na koniec roku

2

3

Brak informacji

0

Lp.
1

Razem

Tabela do poz. II.1. 1.3 Informacji dodatkowej
TABELA NR 3
Odpisy aktualizujące należności
W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Stan na początek roku
obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciagu roku obrotowego

zwiększenia

zmnieniszenia

Stan na koniec roku

Lp.
1

2

3

4

5

6

Aktywa finansowe

0

0

0

0

Aktywa niefinansowe

0

0

0

0

Razem

0

0

0

0

Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej
TABELA NR 4
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście stan na koniec roku

Lp.

Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów

1

2

Brak wartości

Tabela do poz. II.1. 1.5 Informacji dodatkowej
TABELA NR 5
Najem, dzierżawa, inne w tym leasing
Wartość należy w pierwszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli. W
sytuacji gdy nie można uzyskać informacji od właściciela wartość należy oszacować na
podstawie danych rynkowych.

Stan na koniec roku obrotowego (wartość)

1

nie występuje

Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej
TABELA NR 6
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych
Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały
oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały,
dłużne papiery wartościowe, inne.
Wyszczególnienie
1

Stan na koniec roku (wartość)

Liczba
2

3

Udziały

0

0

Akcje

0

0

Inne papiery
wartościowe

0

0

Tabela do poz. II.1. 1.7 Informacji dodatkowej
TABELA NR 7
Odpisy aktualizujące należności
Dane o odpisach aktualizujacych wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należnosci finansowych JST (stan
pożyczek zagrożonych).

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
Wyszczególnienie
odpisów

Stan na początek roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego (3+4-5-6)
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

4

5

6

Lp.
2

1

3

7

Należności

0

0

0

0

0

Pożyczki

0

0

0

0

0

w tym pozyczki
zagrożone

0

0

0

0

0

Tabela do poz. II.1. 1.8 Informacji dodatkowej
TABELA NR 8
Rezerwy
W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Cel rezerwy

Stan na koniec roku
obrotowego (4+5-6)

Stan na początek roku

zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

4

5

6

Lp.
1

2
1 Jednostka nie tworzy rezerw

3

0

0

0

7

0

0

Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej
TABELA NR 9
Zobowiązania długoterminowe
Podział zobowiazań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty:
Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia
bilansowego
Zobowiązania
długoterminowe
powyżej 1 roku

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

3

4

5

Lp.
1

2
Nie występują

0

0

0

Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej
TABELA NR 10
Zobowiązania
umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości (leasing finansowy lub zwrotny)

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku

2

3

Lp.
1
1 Leasing operacyjny

0

2 Leasing finansowy

0

Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej
TABELA NR 11
Zobowiązania
Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednoski ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń

stan na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia

kwota zobowiązania zabezpieczonego
Lp.
1

2
1 Nie występują

3

4
0

0

Tabela do poz. II.1. 1.12 Informacji dodatkowej
TABELA NR 12
Zobowiązania warunkowe
Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i
formy tych zabezpieczeń.

stan na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie

Forma i charakter zabezpieczenia

kwota zobowiązania warunkowego

kwota zabezpieczenia

3

4

Lp.
1

2
1 Nie występują

0

5
0

0

Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej
TABELA NR 13
Rozliczenia międzyokresowe
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów stanowiacych różnicę między wartością otrzymanych finansowych
skąłdników aktywów a zabowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych

Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego

1

2

3

1.

Czynne rozliczenia międzyokresowe:

0

2.

Bierne rozliczenia miedzyokresowe:

Lp.

0

Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej
TABELA NR 14
Poręczenia i gwarancje
wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie

Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego

2

3

Lp.
1
1 Nie wystepują

0

Tabela do poz. II.1. 1.15 Informacji dodatkowej
TABELA NR 15
Świadczenia pracownicze
środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów
publicznych trorzą rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Rodzaj świadczenia

Kwota wypłacona w roku obrotowym

2

3

Lp.
1
1 Nie dotyczy

0

Tabela do poz. II.1. 1.16, poz. II. 2.2.5 oraz poz. 3. Informacji dodatkowej
TABELA NR 16

Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Wyszczególnienie

Kwota

Pozycja w bilansie

Uwagi

1

2

3

4

Odpisy z wyniku finansowego
0
(nadwyzka środków obrotowych )

Pasywa A.III

Środki pozostające na koncie
Wydzielonego Rachunku Dochodów
jednostki oświatowej i przekazane
do budżetu nadwyżką dochodów
własnych szkoły zostały
przeksięgowane z konta 870 na
konto 860

Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej
TABELA NR 17
Wysokość odpisów aktualizujacych wartość zapasów

Lp.

Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

1

2

1

0

Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej
TABELA NR 18
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków
trwałych w budowie w roku obrotowym
W tym koszty finansowania
Koszty wytworzenia ogółem

1

Nie dotyczy

odsetki

różnice kursowe

2

3

0
0

Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej
TABELA NR 19
Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie

Charakter

Kwota w roku obrotowym

1

2

3

Nie wystapiły

Nie wystapily

0

