
:::i-:*:§fip*li'-,--*
iiciŃ,frrt"s,it5 $llp 554-1 0_e0,1 63 lNFORMACJA DODATKOWA

żaląaznik nr 2

Lo wvszczesólnienie Treść kWota

^/prNadzenie 
do 5plawozdania fi nansowe8o, obejmuie

r szczególności:

1,

teżwe iednostki lu aWsko-Pomorskie centrum Edukacji Nauczycieli W BVdgoszczy

r,2
.3- Idres iednostki 1l, Jasiellońska 9

7.4. )odstaWowy przedmiot dzialalności jednostki )oskonalenie nauczvcieli

2, vskazanie okIesu objęteto spraWozdaniem a 2020 rok od 01,01.2020 - 37,72.2020 l

vskazanie, że spraWozdanie finansowe zawiera dane x

4 )mówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, W

ym metod WYceny aktywów i pasywóW (także

!mortvzacji):

\ktywa i paswa wyc€niane śą przy uwzględnieniu nadPędnY€h zasad lach!nkowoś€i, w spośób

lrzewidriany ustawą o ra€hunkowoś.i, r Uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 si€rpnia 2ool

,o finan§ach publi€znych i rozporządzenia Minisra Rozwoju i Finansów, dnia 13 Wrzesnia 2017 r,

V sprawie rachUnkowości oraz planóW kont dla budżetu państwa, budżetóWjednostek samorządu

er}torialnego, jedno§tek budźetowych, 5amoĘądowych zakładÓW budżetowYch, państwowych

unduszy c€iowych oraz państwowYch jednostek budźetowych mających siedzibę poza granicami

tzeczYpospolitej Polskiej

4.1. \ktwva

a WYcena środków trwałych rodki trwaie w dniu przyjęcia do uż}tkowania Wyc€f,ia się:

), W prżypadku zakupu - Według€eny naby€ia lub ceny zakupu, j€źeli koszty zakUpU nie stanoWią

), W pEypadku wytworzenia We Własnym zakl€sie , według kosztu wYtwo2€niaj

l), w przYpadku Ujawni€nia w trakcie inW€ntarYzacji , według posiadanYch dokumentów z

lwzgiędni€niem zużycia, a przy ich brakU Wegług wadości rynkowej;
L), w przypadku spadku lub darowizny - Wedtut wadosci określonej W umowie prz€kazania;

ł, w przypadku otrzymania w sposób ni€odplatny od 5karbU Państwa lub innej jednostki

amorzadU terttorialnego , w wYsokości okreslonej w decyzji o pneakżaniu,

b vvcena pozostałych środkóW trwałych )o pozostałych środkóW trWaĘch laliczamy składniki majatkoWe:

) któ.yci Wańość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorażowego

ldpisu amoilyżacyjnego W momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z za§adami

lkreślonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnYch,

l) któr€ b€z Względu na Wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umożeniowemu zgodnle z

asadami określonymi W pEepisach wydanych przez Ministra Finan§ów dla j€dnost€k sektora

inan9óW publicznYch,

ć vycena zakupu materiałóW /at€riały objete są ewidencją ilościowo-Wartościową i Wycenia §ię je wediu8 cen zakupu pny

a*osowaniU metody FlFo do wyc€ny zapas0

o Jmorzenia (stosowane stawki amorwzacyjne) rodki trwałe finansowane ze środków na inWestycje umarzane są metodą liniową w€dlu8 stawek

mortyzacyjnYch okr€slanych W ustawie o podatku dochodowym od osób prawny.h, Rozpocżęcie

laliczania odpisóW umorzeniowYch lub amońyzacyjnych nastepuje w miesiacu nastepnYm po

lrzyjeciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umorzone

amodYżowane) są raz do roku pod datą 31 8rudnia, W uzasadnionych pnypadkach Wynikających z

lotrz€bY lozIiczenia odpisóW amortyzaqjnYch dopuszcza si€ mozliWość dokonania miesięcznych

,dpisóW umorzeniowYch. W pfzypadkach uzasadnionych €konomi.żnym okresem użytkoWania

lane8o składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie pEez Zarząd Województwa indWidualnej

tawki amonvzacVin€i,

e /Wcena należności do bilansu ( odpisy aktualizującyjne

vartość należności)

łz€ż należnoŚci krótkoterminowe lozumie się nal€żności o terminie splaty klótszym ntr jeden rok

,d dnia bilanu, Nal€żności krótkotelminow€ wy€€nia się w watości nominalnej, a na dzień

lilansowy w wysokości Wyma8anej zapłaty, €zyli tącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem

asady o9trożnej wycenY tzn, po pomniejszesiu o Wadość ewentualnYch odp sów aktualizujących

lależoości wątpliwych, odsetki od naleznośc] ujmUje 5ie w momencie ich zapłał lub W Wysokości

)dsetek naleznych na koniec kwartału.

7ż 9oo,oo

t środki pieniężne (wycena śfodkóW pieniężnych W Walucie

obcej)

(rajowe środki pieniężne ujmuje się W WadoŚci nominalnej. Środki pienięźne wyrażone W welUtach

)bqch Wycenia się nie później niż na koniec kwartału, Wedłu8 zasad obowiązująch na dzień

,ilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień Średnim kursie o8łosżonym dla danej Waluty przeż

Na.odowy Bank Polski

środki ZFśs,17.643,03
,achunek depozytowy - 3,028,71

2057L7Ą

E
,ozliczenia międzyokresowe kosztóW ( czy są stosowane

eśli tak to do jakiej kategorii kosżtóW)

tozlicZenia międzyokresowe kosżtów dotYczą kosżtóW poni€sionych, ale dotyczą€ych przyszłych

)kfesów spraWo2dawczy€h. Roriczenia międzyokresowe kosztów śtosoWane są do rozlicżeń

iosztów czynnYch W prżYpadku kiedy W ramach pro8ramu lub projektu lealizowanego ze ślodków

lnijnych lub dota€ji wynika koni€czność rozliczania ich w cża§ie,

4,2
,eżeM na zobowlazania ( W iakich przvpadkach) lie posiadamy

b nne fundusze { rodzaie funduszv) :Fss 90,543,03 90,543,03

c ,ozliczenia międzyokresowe przYchodóW (jakie są

;tóśowane, ieśli tak to w iakich przvpadkach)

nne informacje godnie z § 27 u§t, 3 rozpoEadzenia Ministra Finansów l dnia 13 wĘeśnia 2017 r, W sprawa€

achUnkowości oraż planóW kont dla budźetu państwa, budżetóWjednosteksamorząd!
eMorialnego, j€dnostek budzetowych, samorżądoWych zakładóW bUdżetowych, pańśtwoWych

unduszy celowych oraz pańsMowych jednostek budżetowych mających siedżibę poza granicami

tż€czypospolitej Polskiej, W §prawozdaniu finasowym ni€ dokonano WYlac?eń wzajemnych

lależności i zobowiazań między jedf, ostkami budżetowymi,

l. )odatkowe informacje i objaśnienia obejmuią w
iż.zepólnościi

L.1, szczególowy zakres zmian Wartości 8rup rodzajowych

środków trwałych, wańości niematerialnych i prawnych,

zawierający stan tych aktywóW na początek roku

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z q^ułuI

aktualizacji Wartości, nabycia, rozchodu, przemie5zczenia

Wewnętrznego oraz stan końcowY, a dla majątku

amortyzowanego - podobne przedstawienie stanóW i

tytułóW zmian dotychczasowej amońyzacji lub umorzenia

zetącrnik nr 1

Majątek trwałY, Wg pozYcji bilansowYch

L-2. tktualną Wartość rynkową środkóW trwalych, W tvm dób
(ultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami



Ló wvszczesólnienie Tleść kwota

iwotę dokonanych W trakcie roku obrotowego odpisóW

lktualizujących Wartość aktywóW trwałych odrębnie dla

iługoterminowych aktywóW niefinansowych oraz

lłusoterminowvch aktvwów finansowch

1.4, Vańość 8runtóW użWkowanych wieczyście

1-5, VartoŚĆ nieamortyzowanych lub nieumarzanYch przeż

ednostkę środkóW trwalych, używanych na podstawie

lmóW najmu, dzierżawy i innych umóW, W tym z tytułu

lmÓW leasingu

1.6 czbę oraz Wartość posiadanych papieróW

VartościoWVch, W tvm akcji i udziałóW oraz dłuźnych

)apieróW WartościoWYch

1.7. lane o odpisach aktualizujących Wańość należności, ze

Vskażaniem stanu na początek roku obrotowego,

Większeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na

loniec roku obfotowego, z uWzględnieniem należności

inansowych jednostek 5amorządu terytorialnego {stan
,ożvczek zasrożonVch)

1.8 jane o stanie rezerw Według celu ich utworzenia na

]oczątek roku obrotowe8o, zwiększeniach,
,Vkór7vśreńill rórwia7a^'lu i śtanie końcowvm

)odział zobowiązań diugoterminowych o pozostalym od

lnia bilansowe8o, przewidYWanym umoWą lub

wnikającvm Z innego twulu praWnego, okresie 5płatyI

1 roku do 3 lat 0oo

3do5lat 0,00

s lat 0,oo

r-10. (Wotę zobowiązań W sytuacji 8dyjednostka kwalifikuje

]mowv leasingu zgodnie ż przepisami podatkowymi

leasin8 opeIacyjny), a Wedłu8 przepisów o

achunkowości b}łby to leasing finansowy lub zwrotny z

)odzialem na kwotę zobowiązań z t}tulu leasin8u

inansowego lub leasingu zwrotne8o

1,11. ącżną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku

ednostki ze Wskazaniem charakterU i formy tych

7.72, ączną kwotę zobowiązań Warunkowych, W tym róWniez

rdzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także

obowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz

:harakteru i formy tych zabezpieczeń

1.13. vykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń

niędzyokresowYch, W tym kwotę czYnnych rozliczeń

vańością otrzymanych finansowych skladnikóW aktywóW

l zobowiązaniem zaplaty za nie

7.74. ącżną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i

)oręczeń niewykazanvch W bilansie

1,15. lwotę Wypłaconych środków pieniężnych na śWiadczenia

)racownicże

łota wvpła€onvch środków pienięźnYch ż

§ 401 _ 2,185.631,78

§ 404 _ 141,582,93

§ 302 _ 1l -626,6l

z,3Ą4-8Ą1,32

1.16

2.7 Wvsokość odpi5óW aktualizującvch Wartość zapasów

2.2 koszt wytworzenla środków trwalych W budowie, W tYm

odsetki oraż różnice kursowe, które powiększyly koszt

Wytworzenia ŚrodkóW tfwałych w budowie W .oku

obrotowym

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów Iub

kosztóW o nadzwycza.inej Wartości lub które Wystąpiły

incYdentalnie

.4. informację o kwocie należności z tytulu podatkóW

realizowanych przez organy podatkowe podlegle

ministrowi Maściwemu do spraw finansów publicznych

Wykazywanych W spraWozdaniu z Wykonania planu

dochodóW budżetowych

2.5 nne informacje

nne informacje niż Wymienione powyżej, jeżeli mo8lyby

il istotny sposób WŃnąć na ocenę sytuacji majątkowej i

'inansowej oraz wynik f inansowyjednostki

Główny. Księgowy

2027-o2-79

rok, miesiąc, dzień

ił;X,ii*o
kierownik iednostki


