
INFORMACJA 

DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych  im. J. Siwińskiego w Legionowie 

1.2 siedzibę jednostki 

 Ul. Targowa 73A, 09-120 Legionowo 

1.3 adres jednostki 

 Ul. Targowa 73A, 09-120 Legionowo 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 
 Oświata 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

   01.01.2020 -  31.12.2020 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Nie dotyczy 

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji) 

 Zgodnie z Uchwałą nr 279/2018 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dn. 11-12-2018r 

5. inne informacje 

 Zasady wyłączenia zg z Zarządzeniem Starosty 

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 

  

Informacje według załącznika nr 1 

 

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

 Nie dotyczy 

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 

 Nie dotyczy 

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) 

 Nie dotyczy 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Nie dotyczy 

1.9. podział   zobowiązań   długoterminowych  o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umową 
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

 Nie dotyczy 

b) powyżej 3 do 5 lat 
 Nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 
 Nie dotyczy 

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

(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 

 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 czynnych i 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 pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 Wydatki z budżetu 52.274,34  zł, w tym : 
Zakup okularów – 300,00 zł 
Odprawy pieniężne – 4.985,00 zł 
Nagrody jubileuszowe – 30.012,20 zł 
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – 16.977,14  zł 
Wydatki z ZFŚS 131.315,62  zł, w tym: 
Zapomogi losowe i finansowe – 35.961,15 zł 
Świadczenia urlopowe – 40.954,47 zł 
Wczasy pod gruszą – 54.400,00 zł 
 

1.16. inne informacje 

 Nie dotyczy 

2.  



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

 Nie dotyczy 

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 

 Nie dotyczy 

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

 Nie dotyczy 

 
 
 
 

.......................................... .........30-03-2021................................ .......................................... 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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Zał.1

położenie powierzchni

a m
2

Aktualizacja Nabycie Przemieszczenie Zbycie Likwidacja Inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I. GRUNTY (Grupa 0)

1.

2.

II.

BUDYNKI I LOKALE ORAZ 

SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO 
LOKALU UŻYTKOWEGO I 
SPÓŁDZIELCZE 
WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO 
LOKALU MIESZKALNEGO 

(Grupa 1)
1.

2.

III.

OBIEKTY INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 
2)

1.

2.

IV.
KOTŁY I MASZYNY 
ENERGETYCZNE (Grupa 3)

1.

2.

V.

MASZYNY, URZĄDZENIA I 
APARATY OGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA (Grupa 4)

26 899,04       -        -        -        -        -        -            26 899,04    26 899,04    -              26 899,04      -                

1. Monitory 3 349,72          -       -             3 349,72        3 349,72        -             3 349,72         -                

2 drukarki 13 132,52         13 132,52      13 132,52      13 132,52       

3 zestawy komputerowe 4 623,50          4 623,50        4 623,50        4 623,50         

4 kopiarka BIZHUB 5 793,30          5 793,30        5 793,30        5 793,30         -                

VI.

MASZYNY, URZĄDZENIA I 
APARATY SPECJALISTYCZNE 

(Grupa 5)

-       -                 

1.

2.

VII.
URZĄDZENIA TECHNICZNE 
(Grupa 6)

74 289,73       -       -              -             74 289,73    20 636,23    7 707,60   -             28 343,83      45 945,90    

1. centrala telefoniczna -                 -                  

2. kamera Panasonic 2 434,73          2 434,73        2 434,73        2 434,73         

3. instlacja alarmowa 0,00

4. klimatyzacja Sali komputerowej 7 625,00          7 625,00        7 625,00        7 625,00         -                

5 system monitorowania z alarmem 64 230,00         64 230,00      10 576,50      7 707,60     18 284,10       45 945,90      

VIII.
ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 
7)

1.

2.

IX.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 
RUCHOMOŚCI I 
WYPOSAŻENIE, GDZIE 
INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 

8)

8 066,14         -        -       -        -       -        -               -            -             8 066,14      4 754,14      1 104,00   -              5 858,14        2 208,00      

1. sejf gabinetowy 2 546,14          -       -             2 546,14        2 546,14        2 546,14         -                

2. Defibrylator 5 520,00          5 520,00        2 208,00        1 104,00     3 312,00         2 208,00       

X. INWENTARZ ŻYWY (Grupa 9)

1.

2.

XI.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 
PRAWNE

5 490,00         5 490,00      5 490,00      5 490,00        

1. Program do księgowości 5 490,00          5 490,00        5 490,00        5 490,00         

2.

114 744,91                 -              -              -                       114 744,91             57 779,41               8 811,60             -                      66 591,01                 48 153,90              OGÓŁEM 

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 
zwiększenia 

wartości 
początkowej 

Zmniejszenia wartości początkowej Ogółem 
zmniejszenia 

wartości 
początkowej 

Lp. Grupy środków trwałych Jednostka 

władająca

Oznaczenie nieruchomości Opis 

nieruchomoś
ci (np. nr 

działki)

Wartość początkowa- 
stan na początek roku 

obrotowego

 Zwiekszenie 

umorzenia

Zmniejszenie 

umorzenia

Umorzenie-stan na 

koniec roku 

obrotowego (17+18-

19)

Wartość księgowa 
po umorzeniu stan 

na koniec roku 

obrotowego (16-

Wartość 
początkowa-stan na 

koniec roku 

obrotowego (7+11-

Umorzenie-stan na 

początek roku 
obrotowego
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