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I ll: . . lWprgwgdzglle do sprawozdanla finansowego, obejmuJe w szczeg6lnosci!
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111.1 lnazwe jednostkl

ll rzesp6l Szk6l Specjalnych Im. ks. Jana Twardowskiego w Grojcu

111,2 Isledzibe jednostki

ul, Polna 17

1,4 oodsrawowy orzedniordzia,arosci jed-osrki

05-500 Gr6jec

wskazanle okreJu obJQtego sprawozdaniem
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l!k9zglig,,1e .spl?woz.gan ie finanso\ /e- zawiera dane lqczne

om6wienie przyjQtych zasad (polityki) rachunkowoaci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w (takie

Polilyka Rachunkowosci w Zespole Szk6l Specjalnych w Gr6jcu prowadzona jest zgodnie z Ustawq z dnia 29
wrze6nia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz. U, z 2021 r poz.217), Sprawozdania finansowe sporzqdzone zostaly na
podstawie ksiqg rach!nkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacjq przyjQtych zasad
(polityki) rach!nkowo6ci. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktlava i pas),\,va ustalono z
zastosowanlem metod wyceny wynikajQcych z przyjQtych zasad rachunkowoaci, Amortyzacja 6rodkdw trwalych
dokony!1/ana.jest metodE liniowq przy zastosowaniu zasady, Ze wszystkie 6rodki trwale i wartoaci niematerialne i

prawne o warto6ci do 10 000,00 zl bqdq amortyzowane jednorazowo w rnieslqcu przekazania do u2) 
^/ania, 

tj.
100%, Natomiast powy2ej kwoiy 10 000,00 zl - odpisy amortyzacyjne dokonywane bqdq wg stawek
wynikajEcych z zatEcznjka do ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych. Koszty ujmowane sE w
momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadE mernorialu. Przyjete zasady rachunkowo6ci stosuje siQ w sposdb
ciqgly dokonujEc jednakowego grupowania operacji gospodarczych. lJstala siQ wynik finansowy i sporzEdza
sprawozdania finansowe aby lnformacje z nich wynikajqce byly por6wnywalne.

inne informacje

1,1.

li,

Dodatkowe informacje i objasnlenia obejmuiq w szczeg6lno6cil

szczeg6lowy zakres zmian wartoici grup rodzajo*yir', +ootO* iiwiiycfr, *irtosii ni"rit"r:urn}/cfr r piaw"yif,,

- podobne przedstawienie stan6w itylul6w zmian dotychczasowej amotyzacji lub umorzenia

aktualnq warto66 rynkowq 6rodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi

zawierajQcy stan tych aktyw6w na poczEtek roku obrotowego, zwiqkszenla i zmniejszenia z q ului aktualizacji
warto6ci, nabycia, rozchodu, przenieszczenia wewnqtrznego oraz slan koiicowy, a dla majqtku amortyzowanego

lnformaqaml

Leq_21111e _zl__

kwotQ dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych warto66 aktyw6w tMalych odrqbnle dla
dlugolerminowych aktyw6w nief nansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w finansowych

nie doryczy

wado6a nieamortyzowanych lub
um6w naJmu, dzier2awy iinnych

nieurnarzanych przez jednostkq 6rodk6w trwalych, uzywanych na podstawie
um6w, w tym z Mulu um6w leasingu

nie dowczy

liczbQ oraz wato6a posiadanych papier6w wartoSciowych, !v tym akcji i udzial6w oraz dlu2nych papier6w

600 Gr6jec

g9-!v!.r

dotyczy
, uzytkowanych \ /leczyacie



dane o odpisach aktualizujEcych wartoia nale2no6ci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego,
ch, wykorzystaniu, rozwiEzaniu istanie na koniec roku obrotowego, z uwzglQdnieniem naleinolci

ostek samorzqdu terytorialnego (stan po2yczek zagro2onych)

nie dotyczy

o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwlqkszeniach,
rozwlazaniu i stanie koicowym

podzial zobowiqzai dtugoterminowych o pozostalym od dnia bilansoweqo, przewidywanym umowa lub
wynikajqcym z jnnego tltulLr prawnego, okresie splaty:

powyiej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

polrryzej3do5lat

nie dotyczy

powy2ej 5 lat

nie dotyczy

kwotq zobowiqzai w sytuacji gdy jednoslka kwalifikuje umowy Leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rach!nkowo(cl bylby to leasing fnansowy lub zwrotny z podzialem

na kwotq zobowiqza6 z Mulu leasingu flnansowego lub leasingu zllrotnego

nie dotyczy

lqcznE kwotQ zobowiEzai zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru iformy tych
zabezpieczei

nle dob/czy

lEcznq kwotq zobowlEzai warunkowych,
wekslowych, niewykazanych w bilansie,
charakteru i formy tych zabezpieczeri

w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkq gwarancji i porQczeh? takze
ze wskazaniem zobowiqza6 zabezpieczonych na rnajatku jednostki oraz

!i9 dgtyliy
wykaz istotnych pozyc.ji czynnych i biernych rozliczef m qdzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczei
miedzyokresowych koszl6w stanowlEcych r62nicq miqdzy wado6ciq otrzymanych flnansowych sktadnlk6w
akgryv6w a zobowiqzaniem zaplaty za nie

nie dotyczy

lqcznq kwotq otrzymanych przez jednostkQ gwarancji i porqczei niewykazanych w bi ansie

nie dotyczy

lwotq wyplacolych srod kow pie_iq7 _Ych na awiadcreni. o-dcown'cre

187 523,81 z+

inne inlormacje

nie dotyczy

wysoko6a odpis6w aktualizujqcych warto6a zapas6w

nie dotyczy

koszt wytworzenia Srodk6w hwalych w budowie, w tym odsetki oraz r62n ce kLrrsowe, kt6re powiekszyly koszt
wltworzenia 5rodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym

nle dotyczy

kwotq i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej warto6ci lub kt6re wystapily
incydentalnle

informacjq o kwocie naleinoaci
wla6ciwemu do spraw finans6w
bud2etowych

z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe
publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wyko|ania

pod egle ministrowi
planLr dochod6w

Inne informacje ni2 wymienione powy2ej, je2eli moglyby u/ istotny spos6b wplynEa na ocene sytuacji
majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

[l
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Jednostkl budietowej
lub samorrqdowego zakladu

budietowego
sponqdzony na dzie6 31.12,2021r,

Nomer de nMkacyjny RE Go N t\!

I. Harto3ci nienateltalne i pra&e

aktysa tluale

stanoriace rtasno66
jed.ostki sanorzqdu

uzyLkoeaii. vie.zyste innyn

!,2. Budynki, lokale t obiekty
inrynterit rado{ej i uodnej

1,3. Ulzadzenia rechnlc2ne i

r.4, Srodkl transportu

2. srodki trvala ! budo{ie

3, za]lczki na glodki truale ,
budoHie (in{estycle)

dtuqotermino{e

IV, DturroLeroi.oue aktyua

2, Inne papiery {arroS.ioue

3. Inne dluqoterntnore akty{a

v. {a!to5a nlenia zlikwidovany.h

2, P6rprodukty i produkty v toku

k16!kore!mlnoqe
z tytulu dostai t

2. xatetno4ci od budrer6v
3. Naleanogci

z tytulu srodknv na
uydathi budietoHe i z tytutu
do.hod6v bud2etovych
III. Kr6tkotenllou€ aktyra

r. EundDSz lednostki
Il. wynlk finanso{y -6 595 393,10

2, srrata nerto (-)
IIL odpisy z uyliku
finansoweso (.aduyzka
6rodk6" orrrotovych)
l-)

rv. Fundusz mienia

B, Funduszq plac6w€k

C. Paristwowe fundusze

r€zeruY na:obowla2anla

ryruru ubezpieczen i

,ydaLkl budrelore i z

a. E!.du5z6 specjalne



l. Sr.dki pienieioe v kasie

2, Srodki pienieine na rachunkach 5 534,02 25 666,22

3. Srodki P1€nre.ne Pa6stroreeo

4, Inne 5rodki pienierne
5. 0,00

5. lnne papi€r, qarto6.iore
7. Inne kr6rkoterhinove aktyva

1v. Rozricz€ni. niqdryok!cso{c

suma aktyw6w

(r 0ll

ll,,.tal
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Ra.hunek zysk6w I str.t

sporzqdzony na dzle6
31,12.2021
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Nume. dentYrka.llny REGoN
000135253
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.1 !!zy!!L0gII9Jto , eodstawoweJ dziararn oscr opeE€yjn€J
r, Przychody !eLro ze sprzedary produkL6v
II, Zmtana stanu produkr6tr tzuiekszente - varto64 dodatnia, ".nr.1"zerie 

_ ru.to*

1I:-!-: tII"j1!.1" plodukto{ .a {rasne potr,eby jednostki
towar6,inatelia]ov

v. Dotacje na dzialarnos.i po.rsLawoaej

l1i-::19!v z tvrDru do.hodo, budz€to'v.h
B. Xosztydrlalalnos.l operacyln€l

rr. zuaycie marerla]6v i enerqit

Iv. Podatki i oplaty

v1. ubezpieczenia sporeczne i rn.e suia.l.renra dra Dr...unik6w
koszry rodzajole

vIIL riarto6c splredanych tolar6u i mareriar6{
Ix. Inhe 6,iadczenia ri.ansoila.e z lrud2eru
x, Pozosrale obcia2enia
c, zysk(sk.ta) z dztatatnoict podstawowel (A,B)
D, Pozost.le przy.hody operacyjne
L zysk ,e zbycta nleflnansowych akty{6w trvalych

I II. rnne przy.hody opera.yjne
E. Pozostale koszty opeEcyjne
L (oszty in,estycjj finansovany.rr ze !rodkau 

"rasnych sanorza.rovych zakrad6{
!!J*",r"r i.lo.h.d6w je.r!osLak budrerory.h qromadzony.h na vydzieronym rachunku

kosztv ope!acyjne
F, zysk (skata) zdztalatno6ct operacyjnej (c+D-E)
C, Prychody flnansowe
L Dyvidendy

I. zysk (strata) hrutto (F+G-H)
J. Podatek do.hodowy
K.-P.o&stale obowlqzkowe zmnrejszenia zysku (zwiekszenta straw)
l-, Zysk (str.ta) netto (r-J-x)

Aor"t 03 34

t1YliE(t0H
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Narwa i adres jednostki sprawozdaweej

Zesp6lSzk6lSpeclahy.h im. ks, tana lwardowsk eoo

t7
05.600Gr6je

zestawienle zhian w lunduszu
jednostki

sporzadzone na dzl€i 31,12,2021

Numer identyfl ka.yjny REcoN
000135253

0 1

L Fundu3rledno6tkl na poczqtek okresu (Bo)
z,iekszenia funduszu (z tyru]!) 5 913 153,39
1. zysk bilansory za rok Dbicsly

3. zrealtzo{ane p}atnoScI ze 6.odk6u europelsk!ch
1. 4. srodki .a inHeetycle

5. Akr:uariza.la uyceny 6rodkor L.warych
1. 6. Nieodplatnle otrzymane 6rodki rr*ate
ua!loeci niematellaIne i praune

i sro.lki L ale

7. Akryla FrzejeLe lub pora.zonych jed.osrek
a. Aklywa otrzynane q rana.h cenLral.e!,o
9, Poz6stale odplsy z Hyniku finansoueqo za rok bi€rqcy
r0. Inne zrlekszenia

2. zmn!ejszenia fundusz! jed.osr:tri lz ryrulu)

2. zrealizoianc dochody budreLove
2, 3, Rozli.zenle i $rodkdv obroto{ych zr rok ubieq}y
2, 4, Dorscje i !rodki na 1.{esry.le

5. aktualizacja srodk6r trualych
2. 6. I,rarlo66 sprzedanych i przekaza.ych grodk6v Lrwalych i srodk5,
trualych N bDdo{ie lie areriarnych i pra(nych

od 2Ilkuldo,anych lub polqczonych jednosteh
2, 3, Aktywa przekaza.e w ranach cenLralnego zaopalrzenia

II. Fundu3zlednostkl na konlec okre5u (Bz)

UL Wynikfinansowy netto za rok bieiacy (+,-)

3. nadvyrka glodk6w obroto,yci
IV. rundusz (II+, -UI)

NkL1\ h4
(kier

LI t(I!8
(lSIocjoli,ych

So4o*uc ?rua*or,r
bl.l{WA"laino 53
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