
INFORMACJA DODATKOWA 
I. Wprow adzenie do spraw ozdania finansow ego, obejm~ w szczegóhości: 

1. 

1 .1 nazvvę jednostki 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowav•1czy 

1 ') siedzibę jednostki 

Skierniewice 

1.3 adres jednostki 

96-·1 00 Skiernie1,,vice, t~owobielańska 100 

14 podstawowy przedmiot dział-alności jednostki 

Jednostka organizacyjna Miasta Skiernivvice , realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej 

2 . wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

01 .01 .2020-31 . 12 .2020r 

3. wskazanie , że spravvozdanie finansowe zavviera dane łączne, J eżeli 'N skłacl jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego 
wchodząjeclnosiki sporządzające samodzielr,e sprawozd,:lr,ia finansovve 

--·- -- --- -- ------- -------------------------------, 
4. 

li . 

1. 

Stron8 1 

nie tączne -- --------
omóvvienie przyjętych zasad (polrtyki) rachunl,ovvości, w tym metod 1Nyceny afctywóv,,1 i pasy1,o,,·ó1,,v (także amortyzacji) 

,11.ktywa i pasywa wyceniane są 1N Specjalnym Ośrodku Szkolno -VVycf1owawczym przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w 
sposób przewidziany ustawą o rachunko,Ności . 
Zasady stosowane vv prm,vadzeniu ksiąg rachunkowycr,: 
1 . Środki trvvale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według sta-•Nek określonych w przepisach o podatku 
dochodo·•Nym od osób prav•mych . 
2. Oclpi:sóvv 1.ur1orzenio1Nycr1 dokonuje się począvvszy od miesi::1,ca następ1.1jąceg,:, po miesiącu przyjęcia środka trwałego a wartości 
niematerialnej i prawnej w momencie oddania do używania. 
3. Zakor',czenie odpisóvv umorzenio1Nych następuje nie później niż z chwilą zrównania oclpisów umorzeniowych z wartością początkową 
środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 
4. Wartość: początkov\la środków trvvaty-ch i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają afctualizacji zgodnie z zasadami 
określonymi 'iV odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz . 
5. Odpisy umorzenio\Jve środków trwaty'ch oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych według stanu na 
koniec roku . 
6. clednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 
książki i inne zbiory biblioteczne, 
środki dydaktyczne s'iużąceprocesov,,,•i dyd,,lctyczno-',Nychovvav,1czemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowym, 
oclzież i utmmdurov\lanie, 
mefile i dysNar,y, 
e) pc,zostale środki tr 1,,vale (1,vyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wattości mieszczącej się w przedziale O zł-1 0000zł, dla 
~1órych odpisy mnortvzacyjne są uznavvar,e za f(Oszty uzyskania przychodu w 100 % ich wattości w momencie oddania do używania . 
7. t•iie umarza się gruntÓ'•N oraz dóbr kultLH"y' . 
8. Środki trvvale oraz ··.~•·artości niematerialne i prm•vne amotiyzuje się metodą liniową 
9. W przypac,lku, gdy środek trwati sktada się z wielu elementfr,,.-,1 zestavvienie jego części sktadowych stanowi integralną część dokumerrtu 
OT - Przyjęcie Srodka Trwałego . 
·1 O. t~a dzier', bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj . z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych 
ustalonych na dzień bilans:o'•NY. 
·11 . Gospodarka matet'ialo'•Na podlega evvidencji ilościovvo-·ivarto{ciovvej i rozchód materi::lłów •,..vycenia się przy zastosowaniu metody 
"pierwsze vveszło, pierwsze wysijj' 

inne informacje 

Organem provvadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno V'Jycr,o•,,,va 1Nczego jest Miasto Skierniewice. Nadzór pedagogiczny sprawuje 
Łódzkie f<uratorium Obviaty Delegatura Skiernie'•Nice . 

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczegóh)śct 

szczef1ÓłiJ'-NY zakres zmian vvartości grup rodzajo·Nych środkóvv trvvat)'ch, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 
afctywó·,v r,a początek roku obrotov•1ego, z1,viększenia i zmniejszenia z ti•1ułu : aktualizacji watiości , nabycia, rozchodu, przemieszczenia 
wewnętrznego or·az stan kor',cowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 
amortyzacji 11.Jt, umorzenia 

Specjalny Ośrodek Szkolno - \.'Vychovvawczy na początek okresu (80) posiaciał w aktywach bilansu środki trwale (korrto 011 ) o wartości 
878 021 ,73 zł, tj .: 

1 . śroclk1 transportu o 1,va rtości początko\•vej ·144 800zł, umorzeniu - 144 800 zł, 
2. maszyny I urządzenia o wartości początkov01ej 557 121 ,73zł, umorzeniu - 532 996,43 zł i wartość netto - 24 125,30 zł 
3. narzędzia i ruchomości o vvartości początkowej 176100 zł, umorzeniu -143 ·166,67 zł i wartość netto - 32 933,33 zł 

\IV ciągu roku obrotowego Ofroclek przepro•,,,vadz~ następ1.Jjące operacje gospodarcze: ·1 .Dokonał zwiększenia wartości śr. trwatych : 
- o k•,..votę ·13·1 OOO zł - Zakup samochodu Renault Trafie -dofinanso•,..vanie 78 597,00 ze śr_ PFRON /Gr ."7" 
- o hvotę 12 507,44zł - zakup pieca konvvekcyjno -parowego i Gr ."5" 
2. Dokonał zmniejszenia '•Nartości śr. trvvat:1ch o kvvotę 1 08 OOO ,50 -likwidacja Samochodu Met·cedes Benz 1 08 D Vrto 
3. Dol:onał odpisóvv amortyza,cyjnych od vvszystldcf1 środków tr·,vat1ch na kwotęłąq:ną 842 389,53 zł, z tego: 146 983,33 zł zł dotyczyło 
śrpdkÓ\•V transpottu (~1rupa 7 f<ST), a 541 839 ,53zł - maszyn i urządzeń (grupa 4, 5 ,6 ,f<ST) oraz 153 566 ,67 - nat·zędzi i ruchomości (grupa 8 
l<ST) 

Do e•,,,viclencji i rozliczania kosztóvv jednostka stosuje f(Onta zespołu 4 i 6 i sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczei; \IV 
afctywach bilansu vvykazano w pozycjach: o A .11 .1 .3 "Urząd~enia tecf1niczne i maszyny" - środki trwale zaliczane do grupy 4, 5 ,6 KST, o 
J!., .li ·1 .5 "Inne śr . trw ale" - środki tr1ó/ale zaliczane do grupy 8 f{ST . 
Ponadto w początek okresu (BO) Ośroclek posiadał w aktywach pozostałe środki trwale/ wartości niematerialne i prawne / zbiory 

biblioteczne z9romadzone odpowiednio na : 
koncie 0·13 o ',Natiości ·1 47E;886,93 zt, koncie 014 o vvatiości 32 60·1 ,34 koncie 020 o wartości 8889,0 zt, 



INFORMACJA DODATKOWA 

Wszystkie ww skł-adnikI mająt ku o niskiej jednostkow ej vvartośc 1 początkowej ni ższej niż 1 O OOO zł odpisuje się jednorazowo w koszty zużycia 
materiałów w momencie c,~i~~Ż\•tko v,,1 ariia . ---- -

·1.2. a~1ualną vvartość rynkową śrocH,ów trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

nie dotyczy -
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów afctualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 

niefinansovvych oraz cllugotenninowychaktywów finanscNvy'Ch 

nie dotyczy 

14. vvartość qr·untóv,,,. uż·)'tkowanych wieczyfre 

nie dotyczy 

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i 
innych umÓ'~v, w tym z tytułu umów leasingu 

nie dotyczy 

1 .6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 

nie dotyczy 

·1.7 dane o odpisach af:tualizujących 'l"Vattość należności, ze 1Nskaz ,;, r,Iem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozvviązaniu i stanie na f,oniec roku obroto\•vego , z uwzględnieniem należności iinanso•,Nych jednostek samorządu terytorialnego (stan 
pożyczek zagrożonych) -- -- - - -

~ d~zy - -
1 R dane o stanie rezerw według celu ich Llt \•i orzenia na początek rof,u obrotowego, zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 

kor',co\O,•'Ym 

nie dotyczy 

1.9. podział zobowiązał', c!ługoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z 
innego t ytułu prawnego, okresie spłaty : 

a) powyżej ·1 roku do 3 lat 

BRAf\ 

b) powyżej 3 do 5 lat 

BR.li.f< 

c) po1•vy żej 5 lat 

BRAK 

·1 :1 O. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według 
przepisów o rac t·,unkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub 
leasingu Z'•Nrotnego 

nie dotyczy 

1 .'1'1 . ł-ączną kwotę zobo,Niązar', zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabe zpieczeń 

nie dotyczv 

1 .-12 . ł-ączną kwotę zobovviązań ',,,vawnkovvych, w t ym również udzielon·,;ch przez jednostkę gw arancji i poręczeń, także wekslowych , 
niewykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

nie dotyczy 

1 .13 . 1,,vykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokreso,.,·ych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 

-- stanowiących różnicę mięc!zy ·~vartością otrzymanych finansowycr, składników aktyvvów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

nie dotyczy 

1.14 . łączną kwotę otrzymanych przez jednostf, ę gwarancji i poręczeń riiewykazanyct1 w bilansie --
nie c!otyczy -- -- ---

1 :15. kwotę wypł-aconych środków pieniężnych na świadczenia pracow nicze 

Specjalny Oś rodek Szkolno-Vl/ychovvawczy w okresie rozliczeniowym c!okonalnastępujących wypłat świadczeń pracowniczych: 1. Odprawy 
emerytalne : a)nauczycieli = 19 264,23 b) administr/obsl. 56227 ,50 ; 2. Nagrody Jubileuszowe: a) nauczycieli = 80 611 ,22 b) administr/obsl. 
=20209,73, 3. Nagrody dyrektora a) dla naLiczycieli = 39 857,00 b) administr/obsl. = 12 030,00 Ponadto dokonano wypłaty świadczeń w 
formie ekw iwalentu lub zakupLi za odzież roboczą dla pracowników = 3799,48; dodatku W, ST ART dla stażysty = 1 OOO ,00 oraz 
dofinansow anie w ramach rząc!owego wsparcia nauczycieli zakupu sprzętu dla nauczycieli w ramach jednorazowego dofinansowania 
zaf,upu dostępu do internetu , sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległ-ość -27 000,72 

1.16 . inne informacje 

Specjalny Ośrodeft Szkolno - V\'\,·c łlo\•va ·•Nczv vv trakcie vvspornni:;,r,ego of,resu roz liczeniovvego dokonywał rozliczeń na wyodrębnionych 
rachunkach · 
I. w z,,viązku z rea li zacją zadania z zakresu administracji rząclowej PROGRP..M f<O}v1PLEf<:SOV\JEGO WSPARCIA RODZIN "ZA ŻYCIEM" . 
Ośrodek na początek okresu (BO) posiadł środki z dotacji w kvvocie = 93 600 zł . Srodki zgromadzone na rachunku przeznaczono na 
wypłaty zobowiązań wynikającyjch z za-,,variych umów zleceń zv'iiąz anych z realizacją zadania . 
VVynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealiZO\•vano 'N \Ny:::okośc i 40 847,69zł t~a powvższe w ykonanie składają się wydatki 
następujących paragrafów w tym: 
§ 41 ·1 O składk i na ubezpieczenia społeczne ,,v wysokości 4 077 ,0:3 zł , 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 555,35 zł , § 4170 Vl/ynagrodzenia bezosobowe w wysokości 36 215,25zł 

\/1//w ·,vynagrodzenia wypłacane są na mocy zawartych z terapeutami umów zleceń których tematem jest : Realizacja zajęć - terapia 
vvielospecjalistyczna w ramach programu kompleksowego w sparcia dla rodzin "Za życiem" na mocy porozumienia nr 

stronił 2 



INFORMACJA DODATKOWA 

I 
MEW20·171DV\1\{ ltl 866 zavvattego w dniu 6 :1 2 .201 7 r . w Warszawie pomiędzy MEN a Miastem Skierniewice . 
Nievvydatkowaną f(wotę dotacji w vvysokośc i = 52 752,31 w raz ze zgromadzonymi na rachunkL1 odsetkami bankowymi= 29,36 odprowadzono 
na wskazany w Porozumieniu rachunek bankowy . 

li . VV nviązku z realizacją zadania invvestycyjnego finanso1.,vanego z PFRON : 
- Mikrobus 9-osobovvy (8+1) z miejscem przystosowanym do przew ozu osób na wózku inwaliclzkim dla niepełnosprawnych wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - V1/ycho<N,~1.0/czego im . Janusza f{ cwczaka w Skierniewicach" 
Zgodnie z umovvą pomiędzy PFRON a Miastem Skiernievvice nr\l\ 1RR/0002041D51D z dnia 1 4 września 2020 : -dofiansowannie zakupu 
s~mochodu ze śr . PFRON = 78 597 ,00 
-Sr . vvłasne na realizację zadania 52 403,00 
\/Vydatki zrealizo,Nane w ·1 00% przyznanych środków . 

2. 

2.1 . wysokość odpisów aktualizujących wartość zapa,-Ó-N 

nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia środkówtrwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwcły'Ch 
w budowie w roku obrotowym 

nie dotyczy 

2.3. k1•votę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztóvv o nadzwyczajnej vvartości lub które wystąpiły incydentalnie 

nie dotyczy 

2.4 . informację o kwocie należności z tytułu podatkÓ'l"i realizowanycr, przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych wykazy·Nanycr, w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetow1d7 

nie dotyczy 

2.5 . inne informacje 

1 . Specjalny Ośrodef( Szkolno - \l\fy"cho'Navvczy 1,,v trakcie wspomnianego okresu rozliczeniowego dokonywał rozliczeń na wyodrębnionym 
r_achur,ku w wiązku z realizacją zadania z zakresu adminisirac1i 1 ząclowej PROGRP,M f{OMPLEKSO\IVEGO WSPARCIA RODZIN "ZA 
ZYCIEM" 
Ośrodek na początek okresu (80) posiadł środki z dotacji w kvvocie = 93 600zł . 
Środki zgroma,:Jzc,ne na rachunkL1 przeznaczono n1:1 wypłaty zobovviąz.:iń vvy nik1:1jącyjch z za-Nattych umów zlecer', związanych z realizacją 
zadania . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w wysokości 40 84 7 ,69zł 
Niewyclatko·vvaną kwotę dotacji w wysokości= 52 752,31 wraz ze zgromadzonymi na rachunku odsetkami bankowymi= 29,36 

odprovvadzono na wskazany w Porozumieniu rachunek bankowy . 
2.Dokonano dofinansovvania zakupu sprzętu dla nauczycieli w ramach jednorazovvego dofinansowania zakupu dostępu do internetu, sprzętu 
przydatnego vv provvadzeniu zajęć na o,:Jległość -27 000,72 
3.Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów -sprzętu komputerowego w celu usprawnienia infrastruktury informatycznej -499 ,00 4 Zakup 
materiałów i wyposażenia w związkL1 z COVID-19 - 2491 ,21 
5 .Przyjęto nieodpłatnie sprzęt komputerowy - 6 szt . notebookóvv LENOVO THINKPAD ,w ramach urnowy gramowej nr 1413/2020 do 
pro.iektu 
"Zdalna Szkol-a - \"/Sparcie O~1ólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie ksztal-cenia zdalnego" notebooków o łącznej wattości przekazania 
6683,31 
6 .Przyjęto darowiznę śr . czysiości zgodnie z urnową darowizny z dnia 30 .11 .2020 od firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Sp .. z o .o 
Wartość towarów - 21 199,87 

:3 Inne informacje niż '•Nymienione povvyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finanso1.•vy jednostki 

2021 .03 .29 

(rok°; mieŚiąc , d,ien) (kierownik jednostki) 


