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lNFoRMAC]A DoDATKcWA

dzenie do sprarłozdania fina obeimuie w sz

no5tkl

adres ed fioliki

odstaw*wlu przedmi*l d:rałainose i jednłstki

n*wiatgwa i

wskazanie. ae sgrawaagJanię finansowe lawie ra dane łącane, jeźeli w skład
samccjzieIrre s

jednastki ntd;,zę*nei 1uŁ: ;eclllosi<:

sa mo i,zdd r" l€rvtslł§lnegc wrhadzą ;er!nastki soorządzające Wspdanla Ji*a*:*,tł;*

głn*tvł**ie §rryiąty§h za§*d {p§lityki} rsehunkuu/6śói, w tgrn met*d wftgrly §Łtylv*w i p*r!wór* {takŻe

§rodki trwałe W§iF ł wartości dc 10.o0§,zl uln§rra *ię jednora*cvlo, a powyżei 18.000,00 rł. amortyzuie 5ię rnet§*ą 1ini*wą. j*dnłrłr-*we

foiln* ufior.enie. ArnortyrtsciĘ śradkótlv trwałyrh nalicra 5ię ltosujęe §tawki §kfeśl§ńe tł gstawle g podatku dcchod*wym .d §rÓb

prawnY{h, a amo*iyraeię WNiP §tosuląć stawkę 100%..stanY rozciodćw materialów wyc€niE §ię na poziorfiie cenY z*kupu" Ze w:ęiĘeiu 
=.:

nieistctną w§ńość {tie ro:liera siĘ kcsztćw w czagie.

inne infc
nlę dótyrzy
§adatkawe iłformacje i objaśnienia o

rrczegłłowy zakres rmian wafiośei grup rodraiowyth środków trwałyrh, rłańości niematerialrłych i prawnych, zawieraląry

stan tych aktywów na paelątek roku obrolowego. rwięksrenia i zmniejsrenia z tyt*łu: aktualieacji wartoŚci, nabYc!a.

rozchodu, prr§łnietrezeRia wewnątrrnego §rai §tan k§ńc§wy, a dla majątku amortylowane§o - podobne przedstawi*ł':i*

stanów i tytulów amian dotyrhczascwei amorlyracii lub umorzenia

TEĘŁ tl tti* §rĘ,ż§
Teidł Ęs& 3ytć*r* 8ó§7§Ętł§.§: §?§l§
ńo§fo o§ . §§ 6Ęąłs+r0 67żćr-$ r4li,Ęs$4' eo€§s
§§ltić. §§ł - ćs§l*,&*,ffi§§ń,r&.et#ls.&rs74Łis
kuł*ol6to - /ts607^}!

l(la# §lt i ófi§ ry+r + t§§.ł?3 -4Błl?,§ § lW §tł,,.ł
'r,ełićls ł. ix**t **iat głdig*tt*ią§rrurJ,qrlęE**ińłexiłŁi*xgit*ł 1Fttrf1ili§ {+*ir€r§{df*§ń *Ę§ó§ ńvśBdln

§rkoła podstaworaa nr ż łm. Marii ckiej w §yccwie
r;*łl:ibę :€dilć5!r<t

§yc6w, ui, Adama Micki*wicza 5

56-50s ul.Mickiewicza 5

wskazanie crkrelt* abi s prarv*zdanier,,r

Sprawordanie ra okres łd §l,§1,20ż1 da 31.17.?0ż1
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kó5żt WYtW*rzełił;rrj*kcr,t irwalych w b;idowię. W tYrT] łri:etkl olaz rÓzn!,:e ku|s§we, {tt]ri: i]łw,ęł,:l1,jv li,i:.:1,

nie d*tvezY

,.J
klv§tą d§*{**ały*h w tłakęie g*ktl tbrffow*g* c.dpłs*w *kt*łlłłują*yeh waĘc$* *ktywów trwałyeł *drębnł* di*
Sług*termi*owye§ e*Ęvrry*lry niafinałsoxlvęh ęrat dł*g*ttrmłntwvrh *&tvłvów fineR**wvch
fii€ dOl!,.eY

1.4. yrJilć:f 8lunt*w uaytkawanylh wieczyści*
filć c§tYt:Y
w*rtry*Ć *i*ąrytortyaar*any*-h lub ni*urłłafaa*yelr prr*r je,dn**tĘ śr*dkćw trwłĘch, używany*Ł na p*dst*wie
§HtÓlv R*irńB* dxigrćewy i **nyth Hfilów" w t3ffi e tYtŁrłtl *$iĆw l*atingu
nie dcłyezV

litłbę łłar luartłśt posłbdałty*|t pąsi*f$sr btartĘśći*wy€h, w tyfyl ałłcji i udłiałów oral dłużny* papi*f*v?

!va*"tss§!§wYth
,,]ie rł§tYfłY
dan*'p adpis**h akt+a{ieującyf,h w§rt§śt rraląin*ści, t& wskaxattie§,$tanu nó póelątek roku *błot*we5*,
twięk*e*niaeh, ttyksf§y§taniu. r*zwiąe*ł,liu i ttank Ra kęnie,c r*ku *§rcttwę*, ż uwtględnierti*m neleżno§ci
iirłantłwyeh jĘdns§t*k,§§f§*reądu t*ł{teri§lneg*{sta* peĘce*ie aagririlr*yeh}
nie d$tvlzy

-{ den* a gtłęi* r*,E€n# vu*d*ug eelrł ich utwcrrenia *a B**ątek roku nbr§t*weg*, ewiąk§rer:iarh, wyk*rey§t*niu,
rtrwiąaa*iu i gtanłe k*ńr*wyrx
.rl{i "Jctii Cry

], ii.
po§eial B§h§?gią?*ń dłł,łg*terrninowyth wedlug pofycji bilansł"l o Bołąstały.r* t:d d*i* bilarłs*wego, przewidywa*ym

§nl§!§q lub wynik*jąłyrfi r inn*§ł tYtł.łłł.ł p,t§WllEg§, okrgsie §Fł6tY:

ł] p*wy*ej 3 rgkł łł* 3 igt
nt* detyr""zy

,., powyżej 3eio5iał
nle C!g_tY;żY

!] p*wvtei§ i*t
*ię *§lYc:Y

:18,
kwotą t*b*wi§€§ń w §ytu*eji gdy jcdn*gtke ŁwalifiŁujś ilfil$wy i*as,łngu zgodnłe z przepłsami p*Satłq*wyrrli {iaaslng
ćp€re§yjfiV}, x w*dłr*g §ry€Fl§ć!§ o r*cŁ,,ifikcwoś*i bl/łby ta l*asin§ iin-bnsowy łub awr§t*y a pgd*iałgm na kw*tą
eobłwtęe** zrytrłłu leasingu fiRansnw*g* lub leasi*gu ?wr*ti}ag§
n!P datYIźV

łąrrną kw*tę rabcwiaaań łaberpitet*łyń na majątku jedn**tki :* wska,iłnłern,charakteru i frrmy ł9rh
zabezpieczeń
łie dotyczy
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wvłh.wrymrńwr,rieżłdzielcłłYghprr€Zj*dft§§tk€§war*ncjliForĘcz€R,EKa€
w*k*l*wye*, nł€l#yŁE€§ftyeh vu b,ilarł*i€, e* w*lraiani*rx rcbewłął*ń aab*a§i*ca*ąY*Ł na n}*Jątk* jedn*stki eret

*riłt, w tyt?1 kwsl§ *xynłlyth r*łlier*d

międey*kre***y*h k*=:t*w gtenąwłący*h r**nieą mię€ay waft&ś§iĘ otrr§*anych finan*owych skłódniksw aktvw*w
, ,7

lli* ioty;; y-'

łć.r*ąk'"vG!ęÓi.ZYfi3nV.ł1'rre;Jędng*tkęgwaranejiiporęcz§nł§
r:l* Jłiyi:},
krń/or* wv§ta{ol]Vai: _Ę ro ck crv pie n lĘz nycll na śrgiadet*n la srac*w nicl*

ż4 z?6,00 odprawa ekgnomiczna, świaderenia na start 1000,s0, świa{ll§nĘ 3ŁŁ9Ł30
1ifo !łna lnff]lmaile

E-Ł. ,łvs gkość *dpisĆw aktu*!!rtlących wart*ic la pa§ow.*
ni* da*1tzy

iJizt *vtwor;enia sr*rikcvu:rwałvch }FJ btidcwi§, w ivm *d:etki oraz rBŻnice kur3crve, xt*re p*wiek5lYl\' {e!li

w\Jlw*rzenił §rgdkcw irwa-ycl", łv budowle W |gł(iJ sbl§t*wv!,n _-_.:-_
*iB **iVa;Y

:ł ilwctą leharakter płsaeregóinyeh pczyc;i przychodów iub kcsztów o nadzwyczajn€j wańo§el tU3 ki§r* !łJY5i;i:llv

1i,/c Ę nt a l:,l iC
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ż.!+.

#
ini*imaejq * kwoc;f tlłl*żnasci r tvtułu pooarków leaiizowanych pr:ez organy podatkawe Podległ* m!''\;Siri;'!V]

wlaśeiwemir do spraw finansów pubiicznyrh wyka:ywanych w sprawcłdanj* z wykOr:ania Piani: dcehodc*;

h! lfł!4lĄ\^r\,-h

lTi* d*ty:;y
;,:, jłne i*{orrr.:aci*

3eałiraciaBrłr]ektuuni]rlego:i'RASMU5"nrur§oWvła?c-i"PL01.{Ąffi
lilrle ffi łi1rur,rxeni*ne p*wy,ł*i;jeźęti ń"gfuĘ w i§tstfty §Bssób wplyłrąć llfi *ff§llę §ytuatji ma}ątk*wej i

finłt*g*\ńd*j *fa* wy*ik firt§n§*wy jg*ns§łki
@

ni* d*ttfcz§
!-

$V§ąffi §:Łłi{3ŁVź§e2,*3,31

"rck, rł:iś§iąt, dzień"

Zajęfia w5psrnag*jąc* - 13 65B,S*

Główny Sęeso*v
Kdm*ffię',


