Oświadczamy, że:
1. Sprawozdanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy,
ul. Ogrodowa 36 za rok 2021 na które składają się:
- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki)
- informacja dodatkowa,
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg
rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze
dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po
dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości
i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach
rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość
i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania
ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 25 marca 2022 r.

……………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

(Pieczęć i podpis)

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

Kierownik Jednostki organizacyjnej

za prowadzenie ksiąg rachunkowych
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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
1.1 nazwa jednostki – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

1.2 siedziba jednostki – Świdnica

1.3 adres jednostki – Świdnica, ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki – EKD 8010 Edukacja

2. okres objęty sprawozdaniem – 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

3. sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe

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

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2020 poz. 342 ).
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji):
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób
przewidziany ustawą o rachunkowości .
Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów
umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji,
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sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają
aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji
odnoszone są na fundusz.
5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w
księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w
szkołach i placówkach oświatowych,
c) odzież i umundurowanie,
d) meble i dywany,
e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są
uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do
używania.
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
9. Składniki majątku o wartości:
− nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie
podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
− w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia
materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowowartościową;
− przekraczające 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.
10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych
stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z
uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia
się przy zastosowaniu metody pierwsze weszło – pierwsze wyszło „FIFO”
5.inne informacje

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
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Tabela 1.

Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych
Zwiększenia
Lp.

Stan na
początek
roku

Specyfikacja

1.

Środki trwałe

3.890.610,39

Grunty
Grunty stanowiące
własność jednostki
samorządu
terytorialnego
1.1.1.
przekazane w
użytkowanie
wieczyste innym
podmiotom
Budynki, lokale i
1.2. obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
1.3.
techniczne i maszyny
1.4. Środki transportu
Inne środki trwałe

przemieszcze
nie
wewnętrzne

nabycie

inne

aktualizacja

rozchód

przemieszcz
enie
wewnętrzne

Stan na
koniec roku

Inne

0

0

0

0

0

45.282,25

0

0

3.845.328,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.638,65

0

0

3.528.200,03

276.464,15

0

0

0

0

0

23.643,60

0

0

252.820,55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64.307,56

0

0

0

0

0

0

0

0

64.307,56

1.1.

1.5.

aktualiza
cja
wartości

Zmniejszenia

3.549.838,68

Tabela 2.
Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego
Zwiększenia
Lp.

1.

Specyfikacja

Zmniejszenia

Stan na
początek roku aktualizac nabycie przemieszczenie
wewnętrzne
ja

Wartości
niematerialne i
prawne

SUMA

inne

aktualizacja

rozchód

przemieszczenie
wewnętrzne

Inne

Stan na
koniec
roku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabela 3.
Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku sprawozdawczego
Zwiększenia
przemiesz
czenie
aktualiz umorzenie
acja
za okres wewnętrz
ne

Lp.

Specyfikacja
umorzenia

Stan na
początek
roku

1.

Umorzenie środków
trwałych

1.919.963,77

1.1. Umorzenie gruntów
Umorzenie
budynków, lokali i
1.2.
obiektów inżynierii
lądowej i wodnej

inne

aktualizacja

Zmniejszenia
przemiesz
czenie
rozchód
wewnętrz
ne

Stan na
koniec roku

Inne

0

96.769,49

0

0

0

31.364,81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. 704.710,67

0

87.586,72

0

0

0

3.471,22

0

0

1.788.826,17
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2.093.922,59

Umorzenie
urządzeń
1.3.
technicznych i
maszyn
Umorzenie środków
1.4.
transportu
Umorzenie innych
1.5.
środków trwałych
Umorzenie wartości
2. niematerialnych i
prawnych
SUMA

262.703,01

0

4.710,77

0

0

0

23643,60

0

0

243.770,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.854,24

0

4.472,00

0

0

0

0

0

0

61.326,24

4.249,99

0

0

0

0

0

4.249,99

0

0

0

2.028.517,91

0

96.769,49

0

0

0

31.364,81

0

0

2.093.922,59

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:
- Kserokopiarka Develop INEO +227 wartość

- 8.999,00 księgowość

- Kserokopiarka Develop INEO 227 wartość

- 9.159,00 sekretariat

- Kserokopiarka Develop INEO 227 wartość

- 9.159,00 gabinet 34

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)
Tabela 4.
Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
Wyszczególnienie

Odpisy aktualizujące wartość
należności

Stan na początek roku obrotowego

0

Zwiększenia

0

Wykorzystanie

0

Rozwiązanie

0
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Stan na koniec roku obrotowego

0

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Tabela 5.
Informacje o stanie rezerw
Wyszczególnienie
Lp.
(rodzaj rezerw według
celu utworzenia)
1.

Stan na
początek roku
obrotowego

Nie dotyczy

Zmniejszenia
Zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązane

Stan na koniec
roku
obrotowego

0

0

0

0

2.
3.
4.
Razem

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
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Tabela 6.
Zobowiązania długoterminowe
1. powyżej 1 roku do 3 lat

0

2. powyżej 3 lat do 5 lat

0

3. powyżej 5 lat

0
Razem

0

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
Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00.zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z
przepisami podatkowymi) do umów:
„Jednostka nie zawiera umów leasingu”
Nie dotyczy
1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy
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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:
- 4.273.255,17 zł łącznie z wypłatami świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.16 inne informacje
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
Brak
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

-

19.482,69 zł

2. Umorzenie środków trwałych

-

2.093.922,59 zł

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

-

1.017.961,28 zł

4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

-

88.722,90 zł

5. Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

-

320.723,10 zł
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6. Wzajemne rozliczenia między jednostkami – informacja istotna dla rzetelności i przejrzystości sytuacji
finansowej i majątkowej jednostki stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy
Świdnica i stanowi załącznik do Bilansu jednostki – 0,00 zł,
7. Wzajemne rozliczenia między jednostkami – informacja istotna dla rzetelności i przejrzystości sytuacji
finansowej i majątkowej jednostki stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy
Świdnica i stanowi załącznik do Rachunku zysku i strat jednostki - 14.516,42 zł
8. Wzajemne rozliczenia między jednostkami – informacja istotna dla rzetelności i przejrzystości sytuacji
finansowej i majątkowej jednostki stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy
Świdnica i stanowi załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki - 0,00 zł.
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