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szkoła podstawowa w Drołtowicach
l

N

FoRIVIACJA Do DATKOWA

do sprawozdania

i.
t,1

razwę jednostki

L,2

;iedzibę jednostki

1,3

rdres jednostki

a podstawowa w Drołtowicach

16-500 §yców, Droltowice 12

t,4

,zedmiot

działalnościjednostki
Edukacja oświatowa i wychowanie
łskazanie okresu objętego sprawozdaniem

§prawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2O21
3,

+.

wskazanie,żesprawozdaniefinansowezawierad.n.Ę

terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

przyjętychzasad{polityki)rachunkowości,wtym*"t;d
trwałe WNiP o wańości do 10.000,.ł
§nie, AmortYzatję Środków

u.Jrz

trwałYch nalicza się stosując stawki określonew ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych, a amońyźację
stosu|ąc §tawkę 1fi)%"StanY rożchodÓW mat6.iałów wycenia się na poziomie ceny
zakupu. Ze względu na niei§totną wańość nie rozli€za §ię
lw w czasie.
5.

l"

inne infoi"macje

.--

informacje i

l

zególowyzakreszmianwartościgruprodzajowy.ń
1.1,

n tYch aktYwów na Początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia
z tpułu: aktualizacji wartości, nabycia,
rozchodu, Przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne przedstawienie
stanÓw itytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
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'abela 1: 1 700
390,96

2:915 660,35+46 932,09=962 592,44
013: 384 425,94+2a 610,70-34 940,31=370 096,33

t

Konto o14: 51 3t}4,99+12 685,66-26 906,aL=37 o&,64
Konto 020: 690+33 061.50-624,16=33 L27,?4
Konto 072: 436 42a,93-62 47o,48+65 357,86=440 308,31
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ko"} *Y'*o''"ni. środkó* r*rły.h *

b.udor'.,@ursowe,

które powiększyły koszt wytworzenia

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotoweeo Óa
dłuBoterminowYch aktywów niefinansowych oraz diuBoterminowych aktywów
finansowych
dotyczy
rtośćgruntów uż
nych wieczyście
ie dotyczy

wartośćnieamortyzowanychlubnieumarzanychp,,"'
dzieżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
nie dotyczy
liczbę oraz wartość posiadanych papierów,"'
dotyczy

daneoodpisachaktualizującychwartośćn.|"tnó
wYkorzYstaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem
należnościfinansowych jednostek
samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)

daneostanierezerwwedługceluichutworzenijńpo
stanie końcowym
dotyczy

lziałzobowiązańdługoterminowychwedlugpo'vi;
wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej3do5lat
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kwotęzobowiązańwsytuacjigdyjednostkakwalifiiujeumo.'
1.10.

oPeracYjnY}, a według PrzePisów o rachunkowoŚci byłby to leasing finansowy lub zwrotny podziałem
z
na kwotę zobowiązań

z

tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy
1.11,

łącznąkwotęzobowiązańzabezpieczony.hn'.jją
n'. 66fyczY
łącznąkwotęzobowiązańwarunkowych,Wtymrówniez;

t.1,2,

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

zabezpieczeń
nie dotyczy

wykazistotnychpozycjiczynnychibiernychrozliczeńmiędzyokresó*
1.13.

kosztów stanowiącYch róŻnicę między wartoŚcią otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem
zapłaty za
nie

1.14,

Ęczną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancii i poreczeń niewvtazinńn w bilansie

1,15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych najwiadczenia pracowniire

1.16,

§q9
inne informacje

nie dotyczy
nie dotyczy

Zajęcia wspomagające: 3 500,00 zł
Stojak do automatycznego dozowania płynów 1 szt. o wartości1 500,00 zł - pnekazana od MEN w związku pandemią
z
COV|D
19

2.

ż.t.
2.2,

wysokośćodpisów aktualizujących wartośćzapasów
nie dotyczy

kosztwytworzeniaśrodkówtrwałychwbudowie,*tv*oa'ut
środków trwatych w budowie w roku obrotowym
nie dotycży

2.3,

kwotęicharakterposzczególnychpozycjin,,vchodóń
incydentalnie
nie dotyczy

informacjęokwocienależnościztytułupodatków,.ali'ó
ż.Ą,

do sPraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
nie dotyczy

2.5,

nne informacje
nie dotyczy

3.

informacjeniŹWymienionepowyżej,jeżełimogłybywi'totny'pó
wynik finansowv iednostki
nie dotyczy

snont9łLhh'ffffi"§ó$y

*;u

2022.o3,3t
roĘ miesiąc, dzień
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