lNFORMACJA DODATKOWA

t.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowe8o, obejmuje w szczegótności;

1,1

nazwę jednostki

7.2

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
siedzibę jednostki

1.3

stradomia wierzchnia
adres jednostki

1,.4

stradomia wierzchnia 64
podstawowy przed miot działal nościjednostki

2.

Edukacja oświatowa i wychowanie
wskazanie okresu objęte8o sprawozdaniem

3.

Sprawozdanie za okres od 01,01.2021 do 3t.t2.202t
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy

4.

cmówienieprzyjętychzasad(polityki)rachunkowości,Wtymmetodwycen

ŚrodkitrwałeiWNiPowartoścido10.000,00złumarzasięjeanorazo*o,aoń
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%.
Stany rozchodów materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu.
Ze względu na nieistotną wartośc nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.

ll.

nne informacje
nie dotyczy
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w 9zczególności:

1.

1,1.

szczegółowY zakres zmian wartoŚci grup rodzajowych środków trwałych, wartości niemaierialnycn i pra*nycn, zawieralący
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
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lu! umorzenia
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podobne przedstawienie

\

Tabela 1:2030022,05
Tabela 2: 874 784,21+ 54 968,69 = 929 752,90
konto 013: 383 315,10 + 75 O4L,80 - 82 506,68 = 375 850,22
Konto 014: 30 206,51 +8 213,64 - L7 907,7t = 20 572,44
Konto 020: 2738,00 + 8 659,15 -8243,L5 = 3 154,00
Konto 072: 4L6 259,6L + 108 657,54 _ 91 914,59 = 399 516,66

!T,ł;[ i żfu' dńn'i;aib Y.óiri fu;ńliii,i!!!
lPrMnr.h..f

EGey.h

*MhMw nft!

**F

wartośćrylrkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośćartv*o*
nle
wartość

takimiin

tr*łvcn oaręunie

ala

kowanych

nle

nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,
i innych umów, w tym z tytułu umów
iczbę oraz wartośćposiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnychpapierów wartośo'owyń

o odPisach aktualizujących wartośćnależności,ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwięiszeniaclr,
u, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należnościfinansowych jednostek
nle
o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu
nle

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym
1 roku do 3 lat

3do5lat
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nie dotyczy
powyżej 5 lat

c)

nie dotyczy

kwotęzobowiązańwsytuacjigdyjednostkak*'lifik
1.10.

oPeracYjnY), a według PrzePisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub
zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań
z tytułu leasingu fin9nsowJgq
!9Łlęasingu zwrotnego

nie dotyczy
1.11.

łącznąkwotęzobowiązańzabezpieczonychnamalatt<uchzabezpieczeń
nle ooTyczy

lącznąkwotęzobowiązańwarunkowych,Wtymrówni
wekslowYch, niewYkazanYch w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych
na majątku jednostki oraz charakteru
iormy tych zabezpieczeń

1,.t2.

nle ootyczy

Wykazistotnychpozycjiczynnychibiernychrozliczeńń
1.13,

międzYokresowYch kosztów stanowiących różnicę między wartościąotrzymanych finansowych
składników aktywów a
zobowiązaniem zapłatv za nie
ni" doty..y

t,t4.

łą.rt,ą
nie dotycz,y

1,15.
1.16.

ŚWiadczenia bhp - 1 357,5ozł, dodatek Wiejski - 57 508,51zł,
inne informacje

śWffi

wspomagające - 2 800,00zł
IZajęcia
do
automatYcznego dozowania płynów 1 sztuka o wartości 1500,00zł przekazany od MEN
IStojak
w związku z pandemią

lcovlo_rs.
2.

2.I.
nie dotyczy
2.2.

2.3.

t

or.t

rvi

środków trwałych w budowie w roku obrotowym
nie dotyczy

k*ote

i

incydentalnie
nie dotyczy

infor..ć
2.4.

2,5.

do sPraw finansów Publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowych
nie dotyczy
inne informacje
nie dotyczy

3.

Inn" info
oraz wynik finansowy jednostki

Główny
""""""Kaył

2022.03.3t

Głó,
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