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INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Stradomia Wierzchnia 64

Edukacja oświatowa i wychowanie

Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

nie dotyczy

Środki trwałe i WNiP o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00 zł – amortyzuje się 
metodą liniową , jednorazowe roczne umorzenie. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                

nie  dotyczy

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki

siedzibę jednostki

adres jednostki

podstawowy przedmiot działalności jednostki

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu 
terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

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

inne informacje
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5.

II.
1.

1.1.

nie  dotyczy
inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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
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Tabela 1: 2 030 022,05                                                                                                                                                                                
Tabela 2: 819 815,52 + 54 968,69  = 874 784,21                                                                                                                                        
konto 013: 353 254,60  + 31 324,00 - 1 263,50 = 383 315,10                                                                                                                  
Konto 014: 20 730,31 + 9 476,20 = 30 206,51                                                                                                                                         
Konto 020: 1 773,00 +   965,00 = 2 738,00                                                                                                                                                                                        
Konto 072: 375 757,91 + 41 765,20 - 1 263,50 = 416 259,61                                                                                             
Tabela 1. Zmiany stanu wartośc i początkowej wartośc i niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

nabycie/moder nizacja pr zemieszczenia aktualizacja

r azem

 zwiększenia

( kol4+kol5+kol6)

zbycie likwidacja inne

r azem

 zmniejszenia

( kol8+kol9+kol10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Licencje na użytkow anie pr ogr amów  komputer owych 0,00 0,00 0,00
1.2. Pozostałe w ar tości niemater ialne i pr awne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Razem war tości niemater ialne i pr aw ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Gr unty 0,00 0,00 0,00
2.1.1. Gr unty stanow iące w łasność jednostki samor ządu ter ytor ialnego, 

pr zekazane w użytkowanie w ieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 0,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynier ii lądowej i w odnej 1 894 075,97 0,00 0,00 1 894 075,97
2.3 Ur ządzenia techniczne i maszyny 135 946,08 0,00 0,00 135 946,08
2.4 Śr odki tr anspor tu 0,00 0,00 0,00
2.5 Inne śr odki tr wałe 0,00 0,00 0,00
2. Razem śr odki tr wałe 2 030 022,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030 022,05
3. Śr odki tr w ałe w  budow ie (inw estycje) 0,00 0,00 0,00
4. Zaliczki na śr odki tr wałe w  budowie (inw estycje) 0,00 0,00 0,00

11. Razem r zeczowe aktyw a tr wałe (2 + 3 + 4) 2 030 022,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030 022,05

War tość początkow a - 

stan na koniec okr esu

 kol3+kol7-kol11)

Lp. Wyszczególnienie
War tość początkow a 

- stan na początek okr esu

Zwiększenia Zmniejszenia

3 Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia w artości niematerialnych

 Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzac ji wartośc i niematerialnych i prawnych oraz rzeczow ych składników majątku trwałego

i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trw ałego

amor tyzacja/ umorzenie 

za okr es spr awozdawczy
aktualizacja inne zw iększenia

r azem

 zw iększenia

(kol4+kol5+kol6)

dotyczące zbytych

 składników

dotyczące 

zlikw idowanych 

składników

inne

r azem

 zmniejszenia

( kol.8+kol9+kol10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Licencje na użytkow anie pr ogramów  komputerowych 0,00 0,00 0,00

1.2. Pozostałe war tości niemater ialne i pr awne 0,00 0,00 0,00
1. Razem war tości niemater ialne i pr awne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Grunty 0,00 0,00 0,00
2.1.1

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu ter ytor ialnego,

pr zekazane w  użytkowanie w ieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 0,00

2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynier ii lądowej i wodnej 802 208,46 46 371,60 3 043,63 49 415,23 0,00 851 623,69

Zmniejszenia

Umor zenie

 -stan na koniec okr esu

(kol.3+kol7-kol11)

LP- Wyszczególnienie
Umor zenie-

stan na początek okr esu

Zw iększenia
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

a)

b)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

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

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

nie dotyczy

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

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

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

nie dotyczy

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i 
stanie końcowym

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową 
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

2.3 Urządzenia techniczne i maszyny 17 607,06 8 597,09 8 597,09 3 043,63 3 043,63 23 160,52
2.4. Środki tr anspor tu 0,00 0,00 0,00
2.5. Inne śr odki trwałe 0,00 0,00 0,00

2. Razem środki tr wałe 819 815,52 54 968,69 0,00 3 043,63 58 012,32 0,00 0,00 3 043,63 3 043,63 874 784,21

3. Środki tr wałe w  budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na śr odki tr wałe w  budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00
II. Razem r zeczowe a ktywa trwałe (2 + 3 + 4) 819 815,52 54 968,69 0,00 3 043,63 58 012,32 0,00 0,00 3 043,63 3 043,63 874 784,21
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c)

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
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

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

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

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

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

64 276,00

Zwrot składek ZUS z tyt. tarczy antykryzysowej - 52 459,80zł                                                                                                                                   
Zdalna Plus: Notebook HP 4 szt. o wartości 8 880,00zł; Zdalna Szkoła: Notebook HP 5 szt. o wartości 11 875,00zł zakupiono w 

powyżej 5 lat

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

inne informacje

Finanse VULCAN wersja 20.02.0001.25040, VULCAN sp. z o.o., licencja: sycow Strona 3 z 3

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

/-/ Karolina Talaga /-/ Monika Zobek-Dubicka

       2021.03.24                                                              
rok, miesiąc, dzień

.........................................................
Kierownik jednostki

.......................................................... 
Główny księgowy

nie dotyczy

Zwrot składek ZUS z tyt. tarczy antykryzysowej - 52 459,80zł                                                                                                                                   
Zdalna Plus: Notebook HP 4 szt. o wartości 8 880,00zł; Zdalna Szkoła: Notebook HP 5 szt. o wartości 11 875,00zł zakupiono w 
ramach COVID przez gminę ,                                                                                                                                                                              
500 + dla nauczycieli - 6 000,00zł

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

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

inne informacje

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

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
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