
      
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lesku 

1.2 siedzibę jednostki 

   Lesko 

1.3 adres jednostki 

   ul. Smolki 4, 38-600 Lesko 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  

  Działalność oświatowa - samorządowa jednostka organizacyjna  

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

   01.01.2021 - 31.12.2021 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

     

  Sprawozdanie jednostkowe 



4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

  

Składniki majątkowe o wartości  wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe. Obejmowane są one ewidencją bilansową oraz pozabilansową (ilościowo-wartościową) 

środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. 

Poziomem istotności wartości pozostałych środków trwałych jest ustalona kwota 300 zł.   

Wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł podlegają odpisom amortyzacyjnym wg stawek: 

-  100 % dla poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych (okres amortyzacji 12 miesięcy), 

- 50 % dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich (okres amortyzacji  24 miesiące),  

- 20% dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (okres amortyzacji 60 miesięcy).   

 Odpisu aktualizującego dla należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach 

uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne 

należności, wylicza się procentowym współczynnikiem nieściągalności, który wynosi przy opóźnieniu w spłacie: 

 do 6 miesięcy – nie stosuje się odpisu, 

 od 6 miesięcy do 1 roku – 50%, 

powyżej 1 roku – 100 %. 

5. inne informacje 

  Nie dotyczy 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

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 



  Tabela nr 1.1.1.  Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

 
Lp. Nazwa grupy 

rodzajowej 
składnika 

aktywów wg 
układu w bilansie 

Wartość 
początkowa – 

stan na 
początek roku 

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 
zwiększenie 

wartości 

Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

Aktualizacja 
wartości 

Nabycie Przemieszcze
nie 

Zbycie Likwidacja Inne 

I. Wartości 
niematerialne                        
i prawne 

737,26 0,00 15 635,20 0,00 15 635,20 0,00 0,00 0,00 0,00    16 372,46 

II. Środki trwałe 
ogółem 

2 152 272,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 152 272,23 

2.1 Grunty 17 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      17 330,00 

2.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej 

1 438 391,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 391,70 

2.3 Urządzenia 
techniczne                            
i maszyny  
(Grupa III-VI) 

475 612,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    475 612,78 

2.4. Środki transportu 
(grupa VII) 

 118 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    118 452,00 

2.5 Inne środki trwałe 
(grupa VIII) 

102 485,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    102 485,75 

III Pozostałe środki 
trwałe ogółem 

407 235,35                   0,00 78 238,90 0,00 78 238,90 0,00 32 970,92 8 563,06 41 533,98 443 940,27                   

IV Zbiory 

biblioteczne 

3 038,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     3 038,65 

   

   

 

 

 



  

Tabela nr 1.1.2. Szczegółowy zakres zmian amortyzacji lub umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

 
Lp. Nazwa grupy 

rodzajowej składnika 
aktywów wg układu w 

bilansie 

Umorzenie– 
stan na 

początek roku 

Zwiększenie w trakcie roku obrotowego Ogółem 
zwiększenie 

umorzenia lub 
amortyzacji 

Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

Aktualizacja  Amortyzacja lub 
umorzenie                       

w roku obrotowym 

Inne 

I. Wartości 
niematerialne                        
i prawne 

737,26 0,00 15 635,20 0,00 15 635,20 0,00 16 372,46 

II. Środki trwałe ogółem 1 463 711,57 0,00              61 975,79 0,00 61 975,79 0,00 1 525 687,36 

2.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej 

887 396,79 0,00 37 351,80 0,00 37 351,80 0,00 924 748,59 

2.3 Urządzenia techniczne 
i maszyny  
(Grupa III-VI) 

375 948,97  0,00 17 588,82 0,00 17 588,82 0,00 393 537,79 

2.4. Środki transportu 
(Grupa VII) 

118 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 452,00 

2.5 Inne środki trwałe 
(Grupa VIII) 

81 913,81 0,00 7 035,17 0,00 7 035,17 0,00 88 948,98 

III Pozostałe środki 
trwałe ogółem 

407 235,35 0,00 78 238,90 0,00 78 238,90 41 533,98 443 940,27 

IV Zbiory biblioteczne 3 038,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 038,65 

 

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

  Nie dotyczy 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów 

finansowych 

  Nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  Nie dotyczy 

 

 



1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, 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 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) 

   Nie dotyczy 

1.8. 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 

   Nie dotyczy 

b) powyżej 3 do 5 lat 

   Nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

   Nie dotyczy 

1.10 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 

   Nie dotyczy 

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

   Nie dotyczy 

1.12 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 

   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 

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów- 8059,78 (gaz, ubezp. majątkowe ) 

1.14

4 
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

  Nie dotyczy 

 
1.15

. 
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

  Tabela nr 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Kwota  

(brutto bez składek pracodawcy) 

1. Nagrody jubileuszowe 34 977,46 

2. Odprawy emerytalne i rentowe 0,00 

3. Ekwiwalenty za urlop 3 482,46 

4. Inne świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy  0,00 

 RAZEM: 38 459,92 
 

1.16

. 
inne informacje 

   Nie dotyczy 

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

  Przychody - 20 000,00 zł. darowizna przyznana przez Telewizję Polską  S.A. w Warszawie na podstawie umowy darowizny nr 56/XXVIII/TVP/RD/20                           

  na wyposażenie sali rehabilitacyjno-terapeutycznej na potrzeby zajęć z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.  

 

 
2.4. 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 

   Nie dotyczy 



2.5. inne informacje 

   Nie dotyczy 

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

  1.Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z porozumieniem                 

 nr MEN/2017/DWKI/1671 zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Leskim na lata 2017-2021. Placówką bezpośrednio realizującą 

zadania jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku. Łączna wysokość dotacji 149 610,00 zł. 

 W 2021 r.:- otrzymana dotacja : 36 400,00 zł.- zrealizowane wydatki :  36 397,37 zł. 

2.Wsparcie finansowe otrzymane w ramach Programu Laboratoria Przyszłości-inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy                         

 z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przyznana kwota  na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi,   

 elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - 30 000,00 zł.   

 W 2021 r. zrealizowane wydatki - 21 094,06 zł. 

3. Dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,   

  dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości fizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                 

  w kwocie 14 136,57 zł. W 2021 r. zrealizowane wydatki - 9 644,40 zł.  

4. Dofinansowanie w ramach programu rządowego Aktywna Tablica, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów                             

  i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otrzymano dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 35 000,00 zł       

  (80% dofinansowania) oraz wkład własny 8 750,00 zł. (20%). W 2021 r. zrealizowane wydatki -33 532,05 zł. (dofinans.), zrealizowane wydatki- 8 383,01 zł.  

  (wkł. własny) 

5. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/21/0001 z dn. 15.03.2021 r. (wraz z  aneksami) pomiędzy     

  Powiatowym Urzędem Pracy w Lesku, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym na pokrycie kosztów kształcenia  ustawicznego pracowników                       

  w kwocie 21 268,00 zł. oraz wkład własny -5 317,00 zł. Kwotę dofinansowania i wkładu własnego wydatkowano w całości. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ..........................................                                                    .......................................... .......................................... 

   (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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