
   

I.

1.

1.1

Informacja dodatkowa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

Nazwę jednostki:

Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach

1.2 Siedzibę jednostki:

Biedrzychowice 20 59-830 Olszyna

1.3 Adres jednostki:

Biedrzychowice 20 59-830 Olszyna

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność edukacjno-wychowawcza młodzieży. 

Dolnośląski Zespół Szkół realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w 

ustawie Prawo oświatowe  oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności umożliwia zdobycie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz uzyskania zawodu. 

Sprawuje także opiekę nad uczniami i słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwościami 

finansowymi. Umożliwienie uczniom i słuchaczom spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna poprzez rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych 

potrzeb uczniów i umożliwienie ich zaspokojenia a także rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i 

niepowodzeń szkolnych oraz analizowanie przyczyn tych niepowodzeń

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
01.01.2021 – 31.12.2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

NIE

4.
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów

 i pasywów (także amortyzacji):

 Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 13.09.2017 (Dz.U z 2020 poz 342)  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, i rozchodów (Dz, U. 2014 poz 1053 z 

poź zm), Uchwałą nr 1752/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie 

zmiany Uchwały nr 5950/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 w sprawie 

ustalenia dla jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego zasad grupowania operacji 

gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzania sprawozdania finansowego.   

 

 Jednostka stosuje następujące zasady ewidencji księgowej i wyceny: 

- wartości niematerialne i prawne – w jednostce wartości niematerialne i prawne występują w postaci licencji 

na programy komputerowe i ewidencjonowane są na kocie 020. Wartości niematerialne i prawne, których 

jednostkowa wartość przekracza 10.000,00, umarza się stopniowo, metodą liniową przy zastosowaniu stawek 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu w którym przyjęto do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne, 

których wartość jednostkowa nie przekracza  10.000,00 umarza się przez jednorazowy odpis ( w wysokości 

100%). Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej 

pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.                                                         



- środki trwałe -  w jednostce ewidencjonuje się na kocie 011 przyjęte do używania środki trwałe o wartości 

początkowej wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

umarzane według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie. Do środków trwałych przyjętych do 

używania po 31.12.2017 kwota ta wynosi 10 000,00    

- pozostałe środki trwałe – w jednostce ewidencjonuje się na koncie 013 są to rzeczy których wartość nie 

przekracza 10.000,00 zł. Ewidencjonuje się je po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i umarza w całości w 

dniu nabycia lub oddania do użytku  stosując 100% stawkę amortyzacji.   Dolny próg ewidencjonowania 

pozostałych środków trwałych na koncie  013 wynosi 200,00 zł a o niższej wartości ewidencjonowane są 

wyłącznie w w ewidencji ilościowej. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ksiąg 

rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe 

stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wyceniane 

są w wartości określonej w tej decyzji.

- zbiory biblioteczne ujmuje się na kocie 014 po cenie nabycia, natomiast otrzymane i ujawnione nadwyżki 

wycenia się komisyjnie szacując ich aktualna wartość. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się wg cen 

ewidencyjnych.                      

-  Zapasy  ewidencjonowane na koncie 310   Zakupione towary ujmowane są w ewidencji w cenie zakupu a rozchód 

towarów jest wyceniany wg cen zakupu, które są cenami ewidencyjnymi. Na dzień bilansowy jednostka poprzez spis z 

natury wycenia materiały wg cen zakupu.        

5. Inne informacje:



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Wartości niematerialne i prawne 136 525,09 0,00 0,00 136 525,09

II. Środki trwałe (1+2+3+4+5) 22 946 771,35 91 476,59 0,00 0,00 0,00 91 476,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 038 247,94

1. Grunty 581 258,60 0,00 0,00 581 258,60

1.1.

Grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu terytorialnego, przekazane 

w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 0,00

2.
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej
18 368 482,19 0,00 0,00 18 368 482,19

3. Urządzenia techniczne i maszyny 1 165 773,41 0,00 0,00 1 165 773,41

4. Środki transportu 116 036,16 0,00 0,00 116 036,16

5. Inne środki trwałe 2 715 220,99 91 476,59 91 476,59 0,00 2 806 697,58

III. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 134 017,00 35 000,00 35 000,00 0,00 169 017,00

IV.
Zaliczki na środki trwałe w budowie 

(inwestycje)
0,00 0,00 0,00

V. Rzeczowe aktywa  trwałe (II+III+IV) 23 080 788,35 126 476,59 0,00 0,00 0,00 126 476,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 207 264,94
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Wartości niematerialne i prawne 136 525,09 0,00 0,00 136 525,09 0,00 0,00

II. Środki trwałe (1+2+3+4+5) 7 371 359,33 538 282,79 0,00 91 476,59 629 759,38 0,00 0,00 0,00 0,00 8 001 118,71 15 575 412,02 15 037 129,23

1. Grunty 0,00 0,00 0,00 581 258,60 581 258,60

1.1.

Grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu terytorialnego, przekazane 

w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej
3 964 558,88 458 400,24 458 400,24 0,00 4 422 959,12 14 403 923,31 13 945 523,07

3. Urządzenia techniczne i maszyny 575 543,30 79 882,55 79 882,55 0,00 655 425,85 590 230,11 510 347,56

4. Środki transportu 116 036,16 0,00 0,00 116 036,16 0,00 0,00

5. Inne środki trwałe 2 715 220,99 91 476,59 91 476,59 0,00 2 806 697,58 0,00 0,00

Zwiększenia wartości początkowej:

Razem zwiększenia 

(4+5+6+7)

Zmniejszenia wartości początkowej: Wartość 

początkowa 

(brutto) 

stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(3+8-13)

Razem 

zmniejszenia

(9+10+11+12)

Wartość netto 

składników 

aktywów trwałych 

na początek roku 

obrotowego

Wartość netto 

składników 

aktywów trwałych 

na koniec roku 

obrotowego

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

Umorzenia stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(3+7-11)

L.p.

Razem zwiększenia 

umorzenia 

(4+5+6)

Wartość 

początkowa 

(brutto) 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

Nazwa grupy składników aktywów trwałych

Razem 

zmniejszenia 

umorzenia

(8+9+10)

L.p. Nazwa grupy składników aktywów trwałych

Umorzenie  

stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia: Zmniejszenia z tytułu:



1.2

L.p. Wyszczególnienie

Wartość bilansowa 

stan na koniec roku 

obrotowego

Aktualna wartość 

rynkowa

1. Środki trwałe w tym: 0,00 0,00

1.1. Dobra kultury 0,00 0,00

1.3

1 2 3 4 5 6

1. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Akcje i udziały 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Papiery wartościowe długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

 

Grunty użytkowane wieczyście
Stan na koniec roku 

obrotowego
1 2

Powierzchnia (m²) 0,00

Wartość (w zł) 0,00

1.5 

Wyszczególnienie 

Wartość wg stanu na 

koniec  roku 

obrotowego
1. Grunty 0,00

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00

3. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00

4. Środki transportu 0,00

5. Inne środki trwałe 0,00

6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5) 0,00

1.6 

Wartość 

wykazana w bilansie 
Łączna liczba

1. Akcje 0,00 0

2. Udziały 0,00 0

3. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0

4. Inne papiery wartościowe 0,00 0

5. Razem papiery wartościowe (1+2+3+4) 0,00 0

1.7 

Stan 

na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Stan 

na koniec roku 

obrotowego 

(3+4-5-6)
1 2 3 4 5 6 7

1. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Należności krótkoterminowe w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Należności od budżetów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Pozostałe należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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)

L.p.

Grupa należności 

(wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) 

objęta odpisem aktualizującym

Odpisy aktualizujące należności

Razem

Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, 

w tym z tytułu umów leasingu

L.p. Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych 

Stany na koniec roku obrotowego

Aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 

niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Stan odpisów 

aktualizujących na 

koniec roku 

obrotowego 

(3+4-5)

Wyszczególnienie aktywów trwałych

Stan odpisów 

aktualizujących 

na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia ZmniejszeniaL.p.

L.p.



1.8

Stan 

na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Stan 

na koniec roku 

obrotowego 

(3+4-5-6)
1 2 3 4 5 6 7

1. Rezerwy na skutki toczacych się postępowań sądowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9

powyżej 1 roku 

do 3 lat

powyżej 3 

do 5 lat
powyżej 5 lat

1. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

1.10

L.p. Wyszczególnienie 

Kwota zobowiązania 

wg stanu na koniec 

roku obrotowego: 

1.

 Umowy  leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z 

przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według 

przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy

0,00

2.

 Umowy  leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z 

przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według 

przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny

0,00

1.11

Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia

1 2 3 4 5

0,00 0,00

1.12

Kwota zobowiązania 

warunkowego
Kwota zabezpieczenia

1 2 3 4 5

0,00 0,00Razem:

L.p. Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych

Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym 

od dnia bilansowego:

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.
Wyszczególnienie rezerw 

według celu ich utworzenia

Rezerwy

Razem

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, 

okresie spłaty:

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

Razem:

L.p. Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych

Stan na koniec roku obrotowego
Forma i charakter 

zabezpieczenia 

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

L.p.
Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

jednostki

Stan na koniec roku obrotowego
Forma i charakter 

zabezpieczenia

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń



1.13

L.p.
Wyszczególnienie  istotnych pozycji czynnych i biernych 

rozliczeń międzyokresowych

Kwota 

wg stanu na koniec  

roku obrotowego
1. Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym: 0,00

1.1

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące 

różnicę między wartością otrzymanych finansowych 

składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

2. Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym: 0,00

1.14

L.p. Wyszczególnienie

Kwota 

wg stanu na koniec  

roku obrotowego

1.
Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane 

w bilansie
0,00

2.
Otrzymane przez jednostkę  poręczenia niewykazane 

w bilansie

0,00

1.15

L.p. Wyszczególnienie
Kwota wypłacona 

w roku obrotowym

1. Środki pienięże na świadczenia pracownicze 51 264,61

1.16 Inne informacje:

2.
2.1 

L.p.
Wyszczególnienie rodzaju zapasów 

(według pozycji bilansu)

Wysokość odpisów 

aktualizujących 

wg stanu na koniec 

roku obrotowego 
1. Materiały 0,00

2. Towary 0,00

2.2

Wyszczególnienie 
Kwota w roku 

obrotowym

1. Ogółem koszty wytworzenia w tym: 0,00

1.1 Odsetki 0,00

1.2 Różnice kursowe 0,00

Nie dotyczy

Razem

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.
Koszt wytworzenia środków  trwałych w budowie

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.

Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia 

środków trwałych w budowie w roku obrotowym



2.3

L.p.

Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub 

kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie

Charakter
Kwota 

w roku obrotowym

1. Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym: 0,00

2. Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym: 0,00

3. Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym: 0,00

4. Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym: 490,00

koszty poniesione w związku z zwalczaniem COVID-19 - 

zakup środków służący do ochrony pracowników oraz 

uczniów 

 zakup testów na 

obecność Covit 19
490,00

2.4

Nie dotyczy jednostki.

2.5 Inne informacje:

3.

……………………………………………………………… ……………………………..

główny księgowy rok, miesiąc, dzień

nie dotyczy

nie dotyczy

……………………………………………………………..

kierownik jednostki

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

jednostki:

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

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
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