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INFORMACJA DODATKOWA

t Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwęjednostki

Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowei Rudzie
1.2 ;iedzibę iednostki

ul. Stara Droga 4 57-401 Nowa Ruda
l ..] adres jednostki

ul. Stara Droga 4 57-401 Nowa Ruda
1.4 rodstawowy przedmiot działalności .| ednostki

działalność oświatowa
ż. wskazanie okesu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 - 31.12.2019
J wskazanie. że sprawozdanie finansowe zawiera dane lączne

Nie doĘczy
1, rmówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, lv tym metod wyceny aktywów i pasylvów (także amońyzacji)

Akłya i pas}ryajednostki wycenia się według zasad określonyclr w ustawie o raclrunkowości oraz w przepisaclr szczególnych wydmyclr na podstawie ustawy
o firransaclr prrblicznycli wedhrg niZej przedstawionyclr zasad,

l . Wartości niematerialne i prawne
- naby,le z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia (z kosztalTi transportu),

- otrżfmane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wafiości okeślonej w tej decyzji,
- otrąmane na podstawie darowizny w waftości ryŃowej na dzień nabycia, WaIlości nietnaterialne i prawne o waIlości jednostkowej powyżej 10.000 Zł i
okesie uzywmia dhrższyn niż rok podlegają unarzaniu na podstawie aktualnego planu amońyzacji.
Wańości niematerialne i prame zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości ł, do l0.000 zł umarzane są w l00% miesiącu przyjęcia do uż}łvania,
2. Środki trwale w dniu przyjęcia do uzytkowania wycenia się:

a. w przypadku zakupu - według ceny nabycia lrrb ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
b, w przypadkrr ulawnienia w trakcie inwentaryzac_ji - wedhrg posiadanych dokunęntów z uwzględnienieln zuĄcia, a przy icll braku według wańości godziwej,
d. w przypadku darowizny - wedhrg wańości godziwej z dnia otrzyrnmia lub w niźszej waności okreśIonej w urrowie o przekazaniu,
e. w prrypadku otrzyInmia w sposób nieodpłany od Skarbu Państwa lubjednostki samorządu terytorialnego - W łysokości określonej w decyzji o
przekazaniu,

Na dzień bilansowy środki truałe wycenia się w wartości netto, ł. z uwzględnieniem odpisów umorzenio*yclr ustalonych na dzień bilmsowy, Umrzane są

stopniowo na podstawie aktualnego planu amorlłzacji Wedfug stawek ilnortyzacyjnyclr rtstalonycl] W ustawie o podatku dochodowyn od osób prawnych,

Odpisów umorzeniowyclr dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po niesiącu przyjęcia środka truałego do używilria,
Wjednostce dla wszystkich środków tmałyclr przyjęto rnetodę liniową, która polega na równomienryn rozłożeniu odpisów anortyzacy.jnych na cĄ okres
amortyzowania środka tmałego,
Na potźeby *Yceny bilansowej wallośó $untów nie podlega aktLralizacji,

3. Pozostałe środki truałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1 0,000 zł, dla któryclr odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt tlzyskilria
przychodu w l 00 % ich wallości w tnomencie oddania do używania-

Pozostałe środki truałe niskocenre o clrarakterze wyposażenia o Wańoścj poniżej 500 zł pod|egają zaliczeniu w nomencie iclt zakupu.

a. nabye z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia (z kosztilni transportu).

b. otźymme nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wańości okeślonej w tej decyzJi,

c, otrzylnane na podslawie darowizny w waności rynłowej na dzień nabycia,

Na podstawie art,4 ust. 4 uor f,nyjmuje się uproszczenia, które nie mają wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuac]i iinansowi oraz llynik finansowy:
l, naĘcie rzeczowych składników ałt}ryów obrotowych Qnateriałów,towarów) z uwagi na brak magazyru odpisyvanejest w koszty działalności w momencie
ich zakupu i przekazania do użytkowmia wg cen zakuprr;

2.środki truałe i wall.niematelialne i prawne do 10,000 zł runarza się jednorazowo w momencie przekazania do uĄtkowania,
3. środki truałe i wart.niemateTialne i prawne unarza się jednorzowo za okres całego roku metodą liniową,
4. zg z zasadą wspóhniemości księgu,le się bezpośrednio w koszty bieźącego okresu wydatków stanowiących koszty przyszĘclr okresów w przypadkach, gdy są
to koszty ponoszone w kżdyn roku obrotowym W porównywalnej wysokości; nie stos{e Się IoZliczeń rniędzyoklesowych czynnych przy kwotach nieistotnych
( roczne prenumeraty,opłaty RTV), nie stosuje się rozliczeIi lniędzyokesowyclr bieruych
5.dla celów bilansowych w przypadku kwot nieistotnych (rmiejszych niż 0,02oń wyniku finansowego) dopuszcza się nie stosowaIrie zasady memoriału;
6. dopuszcza się stosowmie zbiorczych księgowm operacji gospodarczych

5. ime informac.je

ll Dodatkowe informacie i obiaśnienia obe.imu.ią w szczególności:

I

1.1

szczegółow zakres znian wartości grup rodzajowych środków trwałyclr, wańości nienraterialnych i prawnych, zawierając1
stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia
rozchodu, przemieszazenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amońyzowanego - podobne pźedstawięni(
stanów i tlułów zmian dotychczasowej amofiyzacji lub umorzenia

Wedłup załacznika nr II.1.1
l.ż. *tualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami



-

Iednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwaĘch.

l,3.
<wotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość akty"wów trwĄch odrębnie dla
lługoterminowych aktywów niefi nansowych oraz długoterminowvch aktvwów lrnansowvch

Nie doĘczy

1.4. wartość gruntów użl.tkowanych wieczyście

Nie doĘczy

l,5.
wartość nieamońyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użyr;vanych na podstawie umów najmu,
dz.ierżawv i innvch rrmów_ w tvm z tvtrrhl tlmów leasinnl

Nie dotyczy

1.6. |iczbę oraz wartość posiadanych papierów wańościowyclr, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie doĘczy

1.,7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanię na koniec roku obrotowego, z llwzględnieniem naieżności finansowych jednostek
samorzadu tentorialneso (stan oożvczek zasrożonvch)

Nie doĘczy

1.8
Jane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i
itanie końcowvm

Nie dotyczy

1.9.
ndział zobowięań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidyrvanym umową lub wynikającyn z
,nneso tvtułu Dra\łnego. okresie sołatv:

a) rowyżej l roku do 3 lat

Nie dotyczv
b) powyżej3do5lat

Nie dotvczy
c) powyżei 5 lat

Nie dotvczy

1.10-

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
operacyjny), a według ppzepisów o rachuŃowości byłby to leasing finansowy
z tvtufu leasinsu finansowego lub leasineu z\łTotnego

zgodnie z przepisami podatkowymi (leasin
lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiąza

Nie doĘczy

1,1l łączną kwotę zobowiązń zabezpteczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tyclr zabezpieczeń

Nie doĘczy

1.1 2.

łączną kwotę zobowiązń warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątkujednostki oraz charakteru i
formv tvch zahez.niecz-eń

Nie dofvczy

1 .13

wykaz istotnych pozycji czyrnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czyrrrrych roz|iczeń
międzyokesowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników akty.wów a

zohowiazan iem z aołaLv z a nie

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów orazrozliczeń
międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4
Ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I,
w punkcie 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ... l'..

1,14. lączną kwotę otrzymanych przez |ednogtkę gwaiancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



Nie dotyczy
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

43 919,00 zł

l .l6, inne informacje

Nie doĘczv
2..

ż.1 wysokość odpisów aktualizujących wańośó zapasów

Nie dotyczy

2.2.
(oszt w}tworzenia środków trwĄch w budowie, w t}łn odsetki orazróżnice kursowe, które powiększyły koszt wltworzenia
irodków trwahch w budowie w roku obrotowym

Nie doĘczy

2.3.
<wotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wańości lub które wystąpiły
ncydentalnię

1.) 17.000,00 zł - darowizna pieniężna ( celowa )

ż.4.
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizolvanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych wykazy"wanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy
2.5. inne informacje

Nie dotyczy

)_
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeże|i mogĘby w istotny sposób wpłynąó na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wvnik finansowv iednostki

Nie dotyczy
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