
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

E481C1E1B4ABDB28

Adresat:
Powiat Świdnicki

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

Wysłać bez pisma przewodniego

Oświadczamy, że:
1. Sprawozdanie, na które składają się:
    • bilans tj. aktywa i pasywa
    • rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
    • zestawienie zmian w funduszu jednostki
    • informacja dodatkowa,
sporządzone zostało zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i
Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020, poz. 342) na podstawie ksiąg
rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego,
udokumentowane dowodami własnymi i obcymi oraz są wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego i mogłyby
mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i
finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo
udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i rzetelność przedkładanego
sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia,  23.03. 2021 r.

……………………………………                                       ……………………………..
          (Pieczęć i podpis)                                                          (Pieczęć i podpis)

 Osoba odpowiedzialna za                                                     Kierownik jednostki
       prowadzenie ksiąg
          rachunkowych

Wstęp

    • Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy działa na podstawie Uchwały Nr XXXIX/324/2010 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25
sierpnia 2010 r.  oraz Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 18 września 2019 r.(uchwała, statut)
    • Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność edukacyjna-dokształcanie młodocianych pracowników, doskonalenie
zawodowe osób dorosłych oraz przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych ,
    • Do zadań jednostki należy również prowadzenie podstawowej stacji kontroli pojazdów w ramach zajęć praktycznych,
    • Jednostka jest kierowana i reprezentowana przez Pana Jacka Durlika na podstawie Uchwały Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Świdnicy
z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy  (uchwała)
    • Czas trwania działalności jednostki jest nieoznaczony. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania w
dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

podstawowy przedmiot działalności

Centrum Kształcenia zawodowego w Świdnicy prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości wprowadzoną
Zarządzeniem nr 15/2017 Dyrektora CKZ w Świdnicy  z dnia 29.12.2017r. . Ostatnie zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr
10/2020 z dnia 22.09.2020 r. Dyrektora CKZ w Świdnicy w sprawie zmian w Polityce Rachunkowości Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 36/2020 Starosty Świdnickiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie procedury
scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Świdnickim. W okresie sprawozdawczym jednostka stosowała
wycenę aktywów i pasywów według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.
Przyjęto następujące metody wyceny składników aktywów i pasywów:
1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
w przypadku zakupu – według ceny nabycia  lub ceny zakupu - kwota  brutto z faktury należna sprzedawcy, jeśli VAT nie podlega
odliczeniu, w przypadku odliczenia VAT- wartość netto, wraz z kosztami zakupu oraz kosztami dostosowania do użytkowania,
w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu
wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w
wysokości ceny sprzedaży( rynkowej),
w przypadku spadku lub darowizny – w wysokości ceny sprzedaży ( rynkowej) z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie o
przekazaniu,
w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
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decyzji o przekazaniu,
w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem
cech szczególnych nowego środka.
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem
odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy.
2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w wartości początkowej, tj. cenie nabycia,
zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie
darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, jeśli na umowie darowizny darczyńca nie wskazuje inaczej. Wartość rynkowa określana
jest na podstawie wysokości ceny sprzedaży (rynkowej)  takiego samego lub podobnego przedmiotu, z uwzględnieniem jego stanu i
stopnia zużycia wraz z udokumentowaniem źródła pochodzenia informacji o cenie. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne
wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy.
3. Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się wg kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i
nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie
nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:
– niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
– koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego
tytułu,
– opłaty notarialne, sądowe itp.,
– odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się  w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty
zakupu nie stanowią istotnej wartości. W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach zakupu lub koszcie
wytworzenia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym przypadku oznacza, że cena zakupu lub koszt wytworzenia nie
mogą być wyższe od ich ceny sprzedaży netto (określonej w art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości) w dniu bilansowym.
5. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli
łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość
ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).
6. Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu
roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy
dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków
niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:
– faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty
należności lub zobowiązań,
– średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań,
jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku pozostałych
operacji.
7. Zobowiązania wycenia się według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości- w kwocie wymagającej zapłaty, a zobowiązania
wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy według
obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na
przewidywane zobowiązania dotyczą w jednostce skutków toczącego się postępowania sądowego- wyceniane są w wiarygodnie
oszacowanej wartości.
8. Fundusze ujmuje się i wycenia na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Nie występują.

inne informacje

 -szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1.
do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji- brak informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji- nie wystąpiło
 -wartość gruntów  użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji - nie wystąpiło
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i
innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji- nie wystąpiło
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji- nie wystąpiło
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji - nie wystąpiło
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji - nie wystąpiło
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji- nie wystąpiło
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji - nie wystąpiło
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji - nie wystąpiło
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji - nie wystąpiło
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji - nie wystąpiło
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji - nie wystąpiło
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji - nie wystąpiło
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji - nie wystąpiło
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Strona: 2 z 3



Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

2021-03-23

Strona: 3

2021-03-23

z 3

2021-03-23



Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
ul. Gen. W. Sikorskiego 41

58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

661CE4C0591107B3

Załącznik nr 1.1.

Lp.
Nazwa grupy

rodzajowej składnika
aktywów według układu

w bilansie

Wartość
początkowa -

stan na
początek roku
obrotowego

aktualizacja przychody
(nabycie)

przemieszczenie
wewnętrzne

Ogółem
zwiększenie

wartości
początkowej

(4+5+6)

42 5 61 3 7

Zwiększenie wartości początkowej Zmniejszenie wartości początkowej

zbycie likwidacja inne

Ogółem
zmniejszenie

wartości
początkowej
(8+9+10)

Wartość
początkowa -

stan na koniec
roku

obrotowego
(3+7-11)

8 9 10 11 12

1.
Licencje i prawa autorskie
dotyczące oprogramowania
komputerowego

175 455,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 455,98

2. Pozostałe wartości
niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i
prawne ogółem (poz. 1+2) 175 455,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 455,98

1.1. Grunty 287 187,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 187,25

1.1.1.

Grunty stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego, przekazane w
użytkowanie wieczyste innym
podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej 5 975 419,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 975 419,71

1.3. Urządzenia techniczne i
maszyny 45 787,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 787,40

1.4. Środki transportu 127 941,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 941,32

1.5. Inne środki trwałe 6 610 476,92 0,00 35 222,76 0,00 35 222,76 0,00 8 774,82 0,00 8 774,82 6 636 924,86

II. Środki trwałe ogółem (od
1.1 do 1.5.)

13 046 812,6
0 0,00 35 222,76 0,00 35 222,76 0,00 8 774,82 0,00 8 774,82 13 073 260,5

4
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Lp.

Nazwa grupy
rodzajowej

składnika aktywów
według układu w

bilansie

Umorzenie-
stan na

początek
roku

obrotowego aktualizacja
amortyzacja

za rok
obrotowy

inne
zwiększenia

Ogółem
zwiększenie
umorzenia

(14+15+16)

14 15 1613 17

Zwiększenie umorzenia w ciągu roku
obrotowego

Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku
obrotowego

z tytułu
zbycia

z tytułu
likwidacja

inne
zmniejszenia

Ogółem
zmniejszenia
umorzenia

(18+19+20)

Umorzenie -
stan na

koniec roku
obrotowego
(13+17-21)

18 19 20 21 22

Wartość netto składników
aktywów

stan na
koniec roku
obrotowego

(12-22)

stan na
początek

roku
obrotowego

(3-13)

23 24

1.
Licencje i prawa autorskie
dotyczące
oprogramowania
komputerowego

175 455,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 455,98 0,00 0,00

2. Pozostałe wartości
niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.
Wartości niematerialne
i prawne ogółem (poz.
1+2)

175 455,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 455,98 0,00 0,00

1.1. Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 187,25 287 187,25

1.1.1. Grunty stanowiące
własność JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej 3 419 451,14 0,00 400 674,26 0,00 400 674,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820 125,4

0
2 555 968,5

7
2 155 294,3

1

1.3. Urządzenia techniczne i
maszyny 29 135,72 0,00 2 631,72 0,00 2 631,72 0,00 0,00 0,00 0,00 31 767,44 16 651,68 14 019,96

1.4. Środki transportu 4 264,71 0,00 25 588,26 0,00 25 588,26 0,00 0,00 0,00 0,00 29 852,97 123 676,61 98 088,35

1.5. Inne środki trwałe 6 610 476,92 0,00 35 222,76 0,00 35 222,76 0,00 8 774,82 0,00 8 774,82 6 636 924,8
6 0,00 0,00

II. Środki trwałe ogółem
(od 1.1 do 1.5)

10 063 328,
49 0,00 464 117,00 0,00 464 117,00 0,00 8 774,82 0,00 8 774,82 10 518 670

,67
2 983 484,

11
2 554 589,

87
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Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,
w tym dóbr kultury

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

26F7E41FEB297DF7

Załącznik nr 1.2.

Wyszczególnienie:Lp. Stan na koniec roku obrotowego

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile
jednostka dysponuje takimi informacjami* 0,00

Grunty 0,001.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,002.

Urządzenia techniczne i maszyny 0,003.

Środki transportu 0,004.

Inne środki trwałe 0,005.

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki
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Odpisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

8B9A11EFAD4405C5

Załącznik nr 1.3.

Lp.
Nazwa grupy rodzajowej

składnika aktywów według
układu w bilansie

Wartość
początkowa

aktywów - stan na
początek roku
obrotowego

Stan odpisów
aktualizujących na

początek roku
obrotowego

Zwiększenie
odpisów

aktualizujących w
ciągu roku

Zmniejszenie
odpisów

aktualizujących w
ciągu roku

42 5 61 3 7

Wartość końcowa -
stan na

koniec roku
obrotowego

(4+5-6)

Wartość końcowa
aktywów - stan na

koniec roku
obrotowego

(3-7)

8

1.
Długoterminowe aktywa
niefinansowe objęte
odpisami aktualizującymi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Długoterminowe aktywa
finansowe objęte odpisami
aktualizującymi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

B1228A04FE7AAB82

Załącznik nr 1.4.

Lp.

Wyszczególnienie gruntów
użytkowanych wieczyście - dane

oprócz wartości powinny
uwzględniać informacje
identyfikujące grunt, tj.

lokalizacja, numer działki i
powierzchnia)

Wyszczególnienie
- jednostka miary

Wartość gruntów
użytkowanych
wieczyście na
początek roku
obrotowego zwiększenia zmniejszenia

Stan wartości
gruntów

użytkowanych
wieczyście na koniec

roku obrotowego
(4+5-6)

42 5 61 3 7

Zmiany stanu w trakcie roku
obrotowego

Razem (zł):

Razem (m2):

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość
gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące
wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie
prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

2021-03-23

Strona: 1 z 1



Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

F29E1F3C0DBEB9D5

Załącznik nr 1.5.

1 2 3 4 5 6

Stan na koniec roku
obrotowego

(3+4-5)

Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego

zmniejszeniazwiększenia

Stan na początek
roku obrotowego

Wyszczególnienie nieamortyzowanych
lub nieumarzanych przez jednostkę
środków trwałych, używanych na

podstawie umów najmu, dzierżawy i
innych umów, w tym z tytułu umów

leasingu (wg. grup KŚT)

Lp.

1 "0" Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00

2 "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze
prawo do lokalu użytkowego 0,00 0,00 0,00 0,00

3 "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00

4 "3" Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00 0,00

5 "4" Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 0,00 0,00 0,00 0,00

6 "5" Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne 0,00 0,00 0,00 0,00

7 "6" Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00

8 "7" Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00

9 "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 0,00 0,00 0,00 0,00

10 "9" Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym
zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny
wynikać z ewidencji pozabilansowej
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Wartość posiadanych papierów
wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz

dłużnych papierów wartościowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

F1270B9B584447E2

Załącznik nr 1.6.

Lp.
Wyszczególnienie papierów

wartościowych z podziałem na
ich rodzaje i kontrahentów

Ilość Wartość Ilość Wartość

Stan na koniec roku
obrotowego

42 5 61 3 7

Stan na początek roku
obrotowego

Zmiany stanu w trakcie roku
obrotowego (zwiększenie ze

znakiem plus, zmniejszenie ze
znakiem minus)

Ilość (3+5) Wartość (4+6)

8

I Akcje

II Udziały

III Dłużne papiery wartościowe

Razem
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Odpisy aktualizujące wartość należności

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

CE35A47182324D88

Załącznik nr 1.7.

Lp. Wyszczególnienie wg grup
należności

Stan odpisów
aktualizujących

na początek roku
obrotowego

zwiększenia
(ze znakiem plus)

wykorzystanie (ze
znakiem minus)

uznanie
za zbędne

(ze znakiem
minus)

Stan odpisów
aktualizujących
na koniec roku

obrotowego
(3+4-5-6)

42 5 61 3 7

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

1 Należności 1 611,39 0,00 -0,00 -0,00 1 611,39

1 611,39 0,00 -0,00 -0,00 1 611,39Ogółem:

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające
wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o
rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich
aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość
odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.
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Dane o stanie rezerw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
ul. Gen. W. Sikorskiego 41

58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

1D0685266772DAB1

Załącznik nr 1.8.

Lp. Wyszczególnienie rezerw według celu ich
utworzenia

Stan rezerw na początek
roku obrotowego zwiększenia (ze znakiem

plus)
wykorzystanie (ze znakiem

minus)
uznanie rezerw  za zbędne

(ze znakiem minus)

Stan rezerw na koniec roku
obrotowego(3+4+5+6)

Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego

21 4 5 63 7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Ogółem:
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Zobowiązania długoterminowe o pozostałym
od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego,

okresie spłaty

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

1E26BA60FBCEDAD1

Załącznik nr 1.9.

Lp. Zobowiązania długoterminowe, w tym: stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

21 3 4

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty

1. Powyżej 1 roku do 3 lat 0,00 0,00

2. Powyżej 3 do 5 lat 0,00 0,00

3. Powyżej 5 lat 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00

Lp. Zobowiązania finansowe, w tym: stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

21 3 4

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie
spłaty

1. zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w
tym: 0,00 0,00

1.1. z tytułu kredytów 0,00 0,00

1.2. z tytułu obligacji 0,00 0,00

1.3. z tytułu pożyczek 0,00 0,00

2. zobowiązania długoterminowe (powyżej 12
miesięcy), w tym: 0,00 0,00

2.1. z tytułu kredytów 0,00 0,00

2.2. z tytułu obligacji 0,00 0,00

2.3. z tytułu pożyczek 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00
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Kwota 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

A86198CE88D63894

Załącznik nr 1.10.

Lp. Rodzaj zobowiązań stan na początek roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego

21 3 6

zmiany w trakcie roku obrotowego

zwiększenia zmniejszenia

4 5

1. zobowiązania krótkoterminowe,
w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

2. leasing finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00

3. leasing zwrotny 0,00 0,00 0,00 0,00

4. zobowiązania długoterminowe, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

5. leasing finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00

6. leasing zwrotny 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00
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 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
ul. Gen. W. Sikorskiego 41

58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

20071FB27DBCCEF5

Załącznik nr 1.11.
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze

wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Lp. Forma zabezpieczenia
Kwota

zobowiązania

Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego

21 3 6

Stan zobowiązań na początek roku obrotowego

Kwota
zabezpieczenia, w

tym:
na aktywach

trwałych

4 5

na aktywach
obrotowych

Kwota
zobowiązania

Kwota
zabezpieczenia, w

tym:
na aktywach

trwałych
na aktywach
obrotowych

87 9 10

1. hipoteka, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1a. hipoteka kaucyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1b. hipoteka przymusowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. zastaw, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2a. zastaw rejestrowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2b. zastaw skarbowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. przewłaszczenie na
zabezpieczenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem
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Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w
tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i
poręczeń, także wekslowych, niewykazanych

w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz

charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

2F73D1B11451CF68

Załącznik nr 1.12.

Lp. Zobowiązania warunkowe Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

21 3 4

Razem:

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową
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Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę

czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnice między
wartością otrzymanych finansowych

składników aktywów, a zobowiązaniem
zapłaty za nie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

13E50E47FAFA9F51

Załącznik nr 1.13.

Lp. Rozliczenia międzyokresowe czynne Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

21 3 4

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Razem:

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Lp. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

21 3 4

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Razem:

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

2021-03-23

Strona: 1 z 1



Poręczenia i gwarancje niewykazane w
bilansie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

6B9B21EF66EF8EC6

Załącznik nr 1.14.

Lp. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i
poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

21 3 4

Gwarancje i poręczenia

zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: 0,00 0,00

1. gwarancje bankowe 0,00 0,00

2. gwarancje ubezpieczeniowe 0,00 0,00

3. poręczenia otrzymane od od osób trzecich 0,00 0,00

Inne gwarancje i poręczenia

0,00 0,00Razem:
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Kwota wypłaconych środków pieniężnych na
świadczenia pracownicze

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

E5657418FC455397

Załącznik nr 1.15.

Lp. Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego
z podziałem na: Stan na koniec roku obrotowego

21 3

1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 3 541 257,57

2. Nagrody jubileuszowe 27 468,27

3. Odprawy emerytalne i rentowe 0,00

4. Świadczenia urlopowe 7 087,37

5. Inne świadczenia pracownicze 17 957,50

Ogółem 3 593 770,71
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

A4B8C12269B80CC6

Załącznik nr 1.16.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r.   prezentacja w wyniku finansowym roku 2020 kwoty
nadwyżki w środkach obrotowych rachunku dochodów wydzielonych przekazanych na rachunek jst w roku 2021,  jako pozostałego
obowiązkowego zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty) powodującego zwiększenie straty bilansowej w 2020 r.

inne informacje
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Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

16D07AE58057DCF1

Załącznik nr 2.1.

Lp. Wyszczególnienie według
rodzaju zapasów

Stan odpisów
aktualizujących na

początek roku
obrotowego

Stan odpisów
aktualizujących  na

koniec roku
obrotowego
(3+4+5+6)

21 3 7

Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku
obrotowego

zwiększenia (ze
znakiem plus)

uznanie odpisów
za zbędne (ze

znakiem minus)
4 5

wykorzystanie (ze
znakiem minus)

6

Ogółem:
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Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków

trwałych w budowie w roku obrotowym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

AB165441276C3FE3

Załącznik nr 2.2.

Lp.
Wyszczególnienie środków trwałych w
budowie realizowanych we własnym

zakresie

Różnice kursowe

21 3 4 5

Odsetki
Ogółem

W tym:

Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie

Ogółem:
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Kwota i chrakter poszczególnych pozycji
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej

wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

DDDE4138B61A92F6

Załącznik nr 2.3.

Przychody z tytułu

2

rok poprzedzający

3

rok badany

4

Lp.

1

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 364 762,42 456 624,911

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 300,00 0,002

3. Przychody z tytułu dochodów  budżetowych 40 779,91 2 316,943

4. Pozostałe przychody operacyjne 2 056,49 1 249,934

4.1. Inne przychody operacyjne 2 056,49 1 249,935

5. Przychody finansowe 299,51 22,146

5.1. Odsetki 299,51 22,147

410 554,33 461 485,99Razem:

Koszty z tytułu

2

rok poprzedzający

3

rok badany

4

Lp.

1

1. Koszty działalności operacyjnej 4 165 465,50 4 643 042,871

1.1. Koszty rodzajowe 4 138 764,18 4 611 615,192

1.2. Pozostałe koszty rodzajowe 26 701,32 31 427,683

2. Pozostałe koszty operacyjne 17 239,58 157,234

2.1. Koszty inwestycji finansowanych ze środków
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek
budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

16 741,23 0,005

2.2. Pozostałe koszty operacyjne 498,35 157,236

0,00 0,007

8 365 410,16 9 286 400,20Razem:

z 2Strona: 1
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Informacje o kwocie należności z tytułu
podatków

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

EE46A051C0D9BEC8

Załącznik nr 2.4.

21 3

Informacje 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 0,00

stan na początek roku obrotowego

0,00

Stan na koniec roku obrotowego
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

D1108DFE652D0593

Załącznik nr 2.5.

Nie wystąpiły

inne informacje
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 sporządzony na dzień  31 grudnia 2020  r.

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy

ul. Gen. W. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica

021411273

Numer identyfikacyjny REGON

1AFFD3CC735990E1

Załącznik nr 3

Nie wystąpiły

inne informacje
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