lNFORMACJA DODATKOWA
KoREKTA
l.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1

nazwę jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny

t.2

siedzibe iednostki
Svców, ul Kościelna 3

1.3

adres iednostki
Ul. Kościelna 3 , 56-500 Syców
podstawowy przedmiot działalnościjednostki

7.4
ż.

3.

Edukacia oświatowa i wvchowanie
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie za okres od 01.01.202L do 31,.I2.2O2L
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
nie dotyczy

4,

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
iiódki trwate WNiP o wartości do 10.000,zł umarza się jednorazowo, a powyżej 10.000,00 zł. amortyzuje się metodą liniową, jednorazowe loczne
umorzenie. Amortyzację środków trwaĘch nalicza się stosując stawki okreśtone w ustaWie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację
WNip stosując §tawkę 1oo%.,Stany rozchodów materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Ze względu na nieistotną WartoŚĆ nie rozlicza się
kosztów w czasie.

5.

inne informacje

ll.

Dodatkowe informacie i obiaśnienia obeimuia w szczególności:

1.

1,.1,.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartościniematerialnych 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 doĘchczasowej amortyzacji lub umorzenia
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Tabela L: 3 577 650,27 +488 032,32=4 055 682,59
Tabela 2z L 469 953,93+100 067,3L=L57OO2L,24
Konto 013 _ 1 039 694,t4 + 91 388,88-999,0=1130084,02
Konto 014 - L57 27 0,Lt+1637 2,36-3382 5, 96= 13 98 15, 5 1
Konto: 020 - 4672,90+3334t,2L=38014,11
Konto; o7z - L2Ot637,L5+L4LL02,45-664L3,42=L27 6326,L8

I.2.

koszt wytworzenia środków trwaĘch w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększvłV koszt wvtworzenia
nie dotyczy

1.3.

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

1.4.

nie dotyczy
wartośćgruntów 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.

1,.7.

1.8.

liczbę oraz wartoŚĆ posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie dotyczy
dane o odpisach aktualizujących wartośćnależności,ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należnościfinansowych jednostek
samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)

nie dotyczy
dane o stanie rezerw według celu ich utworzerlia na początek roku obrotoŃego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu
stanie końcowym

i

nie dotyczy
1.9.
a)

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

b)

powyżej3do5lat
nie dotyczy

c)

powyżej 5 lat
nie dotyczy
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kwotę zobowiązań w sytuacji
sOv
byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę
zobowiązań z

:fl:::'lJl":
in8u ::::'.-":::::':"_1::::|r:kowości
finansowe8o lub leasingu zwrotnego
łączną kwotę .obo*

łączną kwotę .oUor"ią

:::]::'"T'_'h

w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych
na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych

wykaz istotnych pozycji czynnych i Ui"
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty
za
nie
zanych w bilansie
h na świadczenia pracownicze
6347,08 odprawa ekonomiczna

inne infor

koszt wytworzenia środków trwałv

środków trwałych w budowie w roku obrotowvm
kwotę i charakter poszczególny.h

informację o kwocie należności. ty
sPraw finansów PublicznYch wYkazywanych w sprawozdaniu
z wykonania planu dochodów budżetowych

lnne informacje niż wymienione
oraz wynik finansowv
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