I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020
1.
1.1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
1.2. Adres siedziby: Krosno, ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
NIP: 684-11-20-645
REGON: 000185991
1.3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach, realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach, realizuje ustalone przez Ministra
Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się
1 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy jest
rokiem budżetowym i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Zakres sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława
Szpetnara jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości,
w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o finansach
publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
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terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
4.2.1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który
obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu,
przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów
z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione
nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,
d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości
rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce
organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego
przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
4.2.2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane
nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym
dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia
otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana
jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju
i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
4.2.3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych
i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez
których komputer nie byłby zdatny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego
albo pozostałego środka trwałego.
4.2.4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:


książki i inne zbiory biblioteczne,



środki

dydaktyczne

służące

procesowi

dydaktyczno-wychowawczemu

realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
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odzież i umundurowanie,



meble i dywany,



pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne,

o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
4.2.5. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe
środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe
(składniki majątku o wartości początkowej 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).
4.2.6. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej 200 zł
i nieprzekraczającej kwoty 500 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za
środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje
jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania,
jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową lub
bezpośrednio w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania.
Dokonując kwalifikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty
500 zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej
wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie
z zasadą gospodarności i racjonalności. Składniki majątkowe o wartości powyżej 200 zł, ale
nie wyższej niż 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega
odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do
użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu
w ewidencji pozabilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym
niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 200 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia
materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.
4.2.7. Odpisom

amortyzacyjnym

(umorzeniowym)

podlegają

środki

trwałe

i

wartości

niematerialne i prawne.
4.2.8. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków
na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy
amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są
umarzane w całości w momencie oddania do używania.
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4.2.9. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od
miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub
wartości niematerialnej i prawnej.
4.2.10. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się
metodę liniową. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.
4.2.11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za
okres całego roku.
4.2.12. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji,
sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się
w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2020
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
przedstawia Załącznik II.1.1.
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Lp.

grupa

Wyszczególnienie

Zwiększenie wartości początkowej
Wartość
początkowa
(brutto) - stan
przemieszczenie
na 01.01.2020 aktualizacja
nabycie
wartości
wewnętrzne
r.
1

2

I.

A.I Wartości niematerialne i prawne

II.

A.II Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)

6 080 454,50

0,00 248 490,32

1.

A.II.1 Środki trwale:

6 080 454,50

0,00 248 490,32

1.1.

A.II.1.1 Grunty

A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność
jednostki samorządu terytorialnego,
1.1.1.
przekazane w użytkowanie wieczyste
innym podmiotom

79 968,76

3

0

150 570,00

0

1.2.

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

1,2

1.3.

A.II.1.3 Urządzenia techniczne i
maszyny

3,4,5,6

1.4

A.II.1.4 Środki transportu

1.5

4 756 624,45

0,00

4

inne
5

3 715,80

Zmniejszenie wartości początkowej
Ogółem
Ogółem
Wartość
zwiększenie
zmniejszenie początkowa
wartości
wartości
- stan na
początkowej
początkowej
31.12.2020
zbycie
likwidacja
inne
(brutto)
(brutto)
r.
6 = 2+3+4+5

7

8

9

10 = 7+8+9

11 = 1+6-10

9 519,90

74 164,66

3 715,80

9 519,90

8 088,72

256 579,04

0,00 74 509,50

0,00

74 509,50 6 262 524,04

8 088,72

256 579,04

0,00 74 509,50

0,00

74 509,50 6 262 524,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 214 078,89

327 946,88

0,00

32 263,40
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3 500,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki trwałe, w tym:

8

841 813,17

0,00

2 148,03

zbiory biblioteczne
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164 011,46

0,00

348,04

214 078,89
1039,00

33 302,40

0,00 4 970 703,34
60 953,79

60 953,79

300 295,49

0,00

3 500,00

13 555,71

837 455,21

348,04

0,00

164 359,50

0,00
7 049,72

150 570,00

9 197,75

13 555,71
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A.II.2 Środki trwale w budowie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

A.II.3 Zaliczki na środki trwale w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Wartość netto składników aktywów

Zwiększenie w ciągu roku
Umorzenie - stan na
01.01.2020 r.

12

aktualizacja

amortyzacja za rok
obrotowy

inne *

13

14

15

79 968,76

3 715,80

Ogółem zwiększenie
umorzenia

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie - stan
na 31.12.2020 r.

16 = 13+14+15

17

18 = 12+16+173

stan na 01.01.2020 r.

stan na 31.12.2020 r.

19 = 1-12

20 = 11-18

3 715,80

9 519,90

74 164,66

0,00

0,00

3 285 218,43

0,00

288 788,24

0,00

288 788,24

74 509,50

3 499 497,17

2 795 236,07

2 763 026,87

3 285 218,43

0,00

288 788,24

0,00

288 788,24

74 509,50

3 499 497,17

2 795 236,07

2 763 026,87

0,00

0,00

150 570,00

150 570,00

0,00

0,00

2 363 118,26

2 639 044,77

2 607 585,08

295 423,70

5 621,30

4 871,79

3 500,00

0,00

0,00

837 455,21

0,00

0,00

2 117 579,68

245 538,58

245 538,58

322 325,58

34 051,91

34 051,91

3 500,00

60 953,79

0,00
13 555,71

0,00

841 813,17

9 197,75

9 197,75

164 011,46

348,04

348,04

164 359,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
Brak danych.
1.3.

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość

aktywów trwałych
Nie dotyczy.
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nie dotyczy.
1.5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie dotyczy.
1.6. Liczba 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

Poz.
bilan
sowa

Grupa należności

Stan na
01.01.2020 r.
1

A.III

Należności długoterminowe

B.II

Należności krótkoterminowe,
w tym:

Zmiana stanu odpisów w ciągu roku
Zwiększenie

Wykorzystanie

Rozwiązanie

2

3

4

Stan na
31.12.2020 r.
5 = 1+2-3-4
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.1

Należności z tytułu dostaw i
usług

0,00

0,00

B.II.4

Pozostałe należności

0,00

0,00

RAZEM:

1.8.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat.
Nie dotyczy.
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1.10.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy.
1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem

charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy.
1.12. Łączna kwota 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.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych

w bilansie
Nie dotyczy.
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp

Wyszczególnienie

Kwota wypłaconych środków w 2020 r. (w zł)
23 617,16

1

nagrody jubileuszowe

2

odprawy emerytalne

3

ekwiwalent za urlop niewykorzystany

4

dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) byłego
pracownika

0,00

5

inne (jakie)

0,00

6

inne (jakie)

0,00

RAZEM:

0,00
15 629,27

39 246,43
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1.16. Inne informacje i objaśnienia
Środki zgromadzone na rachunku VAT na dn. 31.12.2020 r.: 0 zł.
Lp.

Wyszczególnienie
Pozostałe należności (poz. B.II.4) ogółem,
w tym:

Stan na 31.12.2020 r.

34 919,24

1. - Raty pożyczek z ZFŚS

34 895,00

2 - należności z tytułu dochodów budżetowych

24,24

3.
4.

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. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy.
2.4. Informacja kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podlegle

ministrowi

właściwemu

do

spraw

finansów

publicznych

wykazywanych

w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy.
2.5. Inne informacje
2.6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Informacje o poziomie zatrudnienia

na dn.
31.12.2020 r.

Liczba etatów ogółem,
w tym:

48,04

- administracji i obsługi

7,50

- pedagogiczne

40,54
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Realizowane przez jednostkę projekty.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie realizuje projekty z
programu ERASMUS+ - Mobilność Edukacyjna. W ramach projektów uczniowie wyjeżdżają na
staże do krajów Unii Europejskiej m.in. Portugalia, Włochy, Hiszpania. Podczas trzytygodniowego
stażu

uczniowie

mają

praktykę

w

kuchniach

różnych

restauracji

oraz

w salonach fryzjerskich. Tam zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie
zdobywanego zawodu. Pobyt na stażu kończy się otrzymaniem dokumentu "Euro pass Mobilność",
który ułatwi w przyszłości kontakty na europejskim rynku pracy.
Tytuł Projektu

Wydatki w zł 2020 r.

Czas trwania

Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego

136 999,02

01.09.2019 – 31.03.2021

Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli sukcesem uczniów

46 653,92

01.09.2019 – 30.09.2020

Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe

7.246,16

01.09.2018 – 31.03.2020

Razem

MAŁGORZAT
A MERCIK

190.899,10

Elektronicznie podpisany
przez MAŁGORZATA MERCIK
Data: 2021.04.26 07:52:14
+02'00'

Elektronicznie podpisany
EWA
przez EWA STAROWIEJSKA
Data: 2021.04.26 07:54:58
STAROWIEJSKA +02'00'
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