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Zespot Szkot Budowianych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegolnosci:

1.
1.1 Zespot Szkot Budowianych im. Kazimierza Wielkiego

1.2

1.3

Radom

ul. Kosciuszki 7, 26-600 Radom

1.4 Zespot Szkot Budowianych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu - jednostka
organizacyjna Gminy Miasta Radomia , ktorej przedmiotem dziatalnosci 33 ustugi
edukacyjne i wychowawcze zgodnie z obowia.zuja.cymi w szkole statutami.

2. Roczne sprawozdanie finansowe zostato sporzqdzone za okres od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r.

3. Nie dotyczy - jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Omowienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, wtym metod wyceny aktywow
pasywow (takze amortyzacji):
Aktywa i pasywa wyceniono wedtug zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci

z uwzglednieniem przepisow rozporzqdzenia w sprawie planow kont dla budzetu pahstwa,

budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz^dowych

zaktadow budzetowych, pahstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek

budzetowych maja.cych siedzibe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami

(polityki) rachunkowosci dla Zespole Szkot Budowianych im. Kazimierza Wielkiego w

Radomiu wprowadzonymi ZARZADZENIEM NR 8/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

DYREKTORA ZESPOLU SZKOt BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W

RADOMIU.

Metody wyceny aktywow oraz pasywow:

Srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne, w zaleznosci od tego, w jaki sposob

zostaty przyjete (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia sie wedtug:

cen nabycia, kosztow wytworzenia, ceny sprzedazy takiego samego lub podobnego

przedmiotu.Wyceny wedtug ceny sprzedazy takiego samego lub podobnego przedmiotu '

dokonuje sie, jezeli nie jest mozliwe ustalenie ceny nabycia sktadnika aktywow, w

szczegolnosci przyjetego nieodptatnie, w tym w drodze darowizny.



Srodki trwate stanowi^ce wtasnosc Skarbu Paiistwa lub jednostki samorz^du
terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji wtasciwego organu sa, wyceniane w wartosci
okreslonej w tej decyzji.

Umarza sie jednorazowo i w catosci zalicza w koszty w momencie przyjecia do eksploatacji
takie sktadniki maj^tkowe, jak : ksiqzki i inne zbiory biblioteczne, srodki dydaktyczne (w tym
programy i licencje) stuza_ce procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu
w szkotach i placowkach oswiatowych, odziez i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz
zywy, pozostate srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci
nieprzekraczaja_cej wielkosci ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osob
prawnych, dla ktorych odpisy amortyzacyjne sa_ uznawane za koszt uzyskania przychodu
w 100% ich wartosci w miesiqcu oddania do uzywania.

Wartosc pocz^tkowa srodkow trwatych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe
podlegajq aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach,
a wyniki aktualizacji 53 odnoszone na fundusz.

Srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne umarza sie oraz amortyzuje przy
zastosowaniu stawek okreslonych w przepisach o podatku dochodowym od osob prawnych.

Srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne umarza sie i amortyzuje jednorazowo,
w grudniu, za okres catego roku.

Nowo przyjete srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne umarza sie oraz
amortyzuje pocz^wszy od nastepnego miesi^ca po miesi^cu, w ktorym przyjeto je do
uzywania.

Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby
trzecie, niezwia_zana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich,
zaliczana jest bezposrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, ktora wia_ze sie
z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytut
wartosci niematerialnych i prawnych.

Srodki trwate w budowie, zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 2 Rachunkowosci, wycenia sie na
dzieh bilansowy w wysokosci ogotu kosztow pozostaja.cych w bezposrednim zwiqzku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci.

Na dzieh nabycia tub powstania inwestycje dtugoterminowe (art. 35 ust. 1 Rachunkowosci)
ujmuje sie w ksiegach rachunkowych w cenach nabycia.

Na dzieh nabycia lub powstania inwestycje krotkoterminowe (art. 35 ust. 1 Rachunkowosci)
ujmuje sie w cenach nabycia lub zakupu, jezeli koszty przeprowadzenia lub rozliczenia
transakcji nie 53 istotne.

Aktywa pieniezne na dzieh bilansowy, na podstawieart. 28 ust. 1 pkt 10 Rachunkowosci,
wycenia sie w wartosci nominalnej, tj. ta_cznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi
odsetkami.

Na dzieri powstania, zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt. 2 Rachunkowosci, naleznosci ujmuje sie
w ksiegach wedtug wartosci nominalnej.

Nie rzadziej niz na dzieh bilansowy, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 7 Rachunkowosci,
naleznosci wycenia sie w kwocie wymaganej zaptaty, z zachowaniem zasady ostroznosci,
z tym ze odsetki ujmuje sie w ksiegach nie pozniej niz na koniec kazdego kwartatu.

Na dzieh powstania, zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 Rachunkowosci, zobowi^zania ujmuje
sie w ksiegach wedtug wartosci nominalnej.

Rezerwy na zobowia_zania, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 9 Rachunkowosci, wycenia sie nie
rzadziej niz na dzieh bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartosci.

Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sie w ksiegach rachunkowych
na dzieh ich przeprowadzenia - o ile odrebne przepisy dotyczqce srodkow pochodzqcych z
budzetu Unii Europejskiej i innych krajow Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz



srodkow niepodlegaj^cych zwrotowi, pochodzqcych ze zrodet zagranicznych nie stanowi^
inaczej - odpowiednio po kursie: 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikaja_cym z
charakteru operacji - w przypadku sprzedazy lub kupna walut oraz zaptaty naleznosci lub
zobowia_zah; 2) srednim ogtoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
poprzedzajacego ten dzieh - w przypadku zaptaty naleznosci lub zobowi^zan, jezeli nie jest
zasadne zastosowanie kursu, o ktorym mowa w pkt 1, a takze w przypadku pozostatych
operacji. 3. Jezeli aktywa i pasywa 33 wyrazone w walutach, dla ktorych Narodowy Bank
Polski nie ogtasza kursu, to kurs tych walut okresla sie w relacji do wskazanej przez
jednostke waluty odniesienia, ktorej kurs jest ogtaszany przez Narodowy Bank Polski .

5. inne informacje - brak

II.

1.
Dodatkowe informacje i objasnienia obejmujq w szczegolnosci:

1.1. szczegotowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwatych, wartosci
niematerialnych i prawnych, zawieraj^cy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego,
zwiekszenia i zmniejszenia z tytutu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnetrznego oraz stan kohcowy, a dla maj^tku amortyzowanego
- podobne przedstawienie stanow i tytutow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
- w zalqczeniu wypelniona tabela prezentujqca majqtek trwaly brutto oraz tabela
prezentujaca wartosci amortyzacji i umorzeh.

1.2.

1.3.

aktualna_ wartosc rynkowa, srodkow trwatych, w tym dobr kultury - jednostka nie dysponuje
takimi informacjami

kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizuja_cych wartosc aktywow
trwatych odrebnie dla dtugoterminowych aktywow niefinansowych oraz dtugoterminowych
aktywow finansowych - informacje prezentowane w zaf^czonej Tabeli 1.2

wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie - nie dotyczy

1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodkow trwatych,
uzywanych na podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytutu umow
leasingu - informacje prezentowane w zatqczonej Tabeli 1.3

1.6. liczbe oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udziatow oraz
dtuznych papierow wartosciowych - informacje prezentowane w zataczonej Tabeli 1.4

1.7. dane o odpisach aktualizuj^cych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku
obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego,
z uwzglednieniem naleznosci finansowych jednostek samorza_du terytorialnego (stan
pozyczek zagrozonych) - informacje prezentowane w zataczonej Tabeli 1.5

1.8. dane o stanie rezerw wedtug celu ich utworzenia na poczaiek roku obrotowego,
zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwi^zaniu i stanie kohcowym - informacje prezentowane
w zataczonej Tabeli 1.6



1.9. podziat zobowia.zah dtugoterminowych o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym
umowa. lub wynikaja.cym z innego tytutu prawnego, okresie sptaty:

a) powyzej 1 roku do 3 lat - informacje prezentowane w zata.czonej Tabeli 1.7

b) powyzej 3 do 5 lat - informacje prezentowane w zala.czonej Tabeli 1.7

c) powyzej 5 lat - informacje prezentowane w zataczonej Tabeli 1.7

1.10. kwot§ zobowi^zari w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje utnowy leasingu zgodnie z przepisami
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedtug przepisow o rachunkowosci bytby to leasing
finansowy lub zwrotny z podziatem na kwote zobowia^zah z tytutu leasingu finansowego lub
leasingu zwrotnego - informacje prezentowane w zataczonej Tabeli 1.8

1.11. ta.czna. kwot§ zobowia^zah zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeh - informacje prezentowane w zataczonej Tabeli 1.8

1.12. tqczna. kwot§ zobowiqzah warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostke
gwarancji i poreczeh, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowia.zah zabezpieczonych na maja_tku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeh - informacje prezentowane w zatqczonej Tabeli 1.8

;:;::::;
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeh miedzyokresowych, w tym kwote

czynnych rozliczeh miedzyokresowych kosztow stanowia.cych roznice miedzy wartoscia.
otrzymanych finansowych sktadnikow aktywow a zobowia^zaniem zaptaty za nie
[- informacje prezentowane w zataczonej Tabeli 1.9 i Tabeli 1.10

1.14. ta.czna. kwote otrzymanych przez jednostk§ gwarancji i poreczeh niewykazanych w bilansie
- informacje prezentowane w zataczonej Tabeli 1.11

1.15. kwote wyptaconych srodkow pienieznych na swiadczenia pracownicze - informacje
prezentowane w zata.czonej Tabeli 1.12

1.16. inne informacje-nie dotyczy.
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2.1. wysokosc odpisow aktualizuja.cych wartosc zapasow - informacje prezentowane
w zataczonej Tabeli 1.13.

2.2. koszt wytworzenia srodkow trwatych w budowie, w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore
powiekszyty koszt wytworzenia srodkow trwatych w budowie w roku obrotowym
- informacje prezentowane w zataczonej Tabeli 1.14.

2.3. kwota i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci
lub ktore wysta.pity incydentalnie -takie przychody i koszty nie wysta.pity.



2.4. informacje o kwocie naleznosci z tytutu podatkow realizowanych przez organy podatkowe
podlegte ministrowi wtasciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych
w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow budzetowych - nie dotyczy.

2.5. inne informacje - nie dotyczy.

3. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli mogtyby w istotny sposob wptyna.c na ocene
sytuacji maja.tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie sq znane inne
okolicznosci, ktore w istotny sposob mogtyby wpfyna.6 na ocene sytuacji majatkowej
i finansowej oraz wynik finansowy.

Radom, dnia 09 marca 2021 roku
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