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1.2 iiedzib9 jednostki
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ldres jednostki

ca7 64- zcianka
1.4 )odstawowy pzedmiot działalności jednostki

PKD 85202 szkoły podstawowe
2 Vskazanie okresu objętego sprawozdaniem

.01.
vskazanje, że sprawozdanie f]nansowe zawiera dane łąęne

prawozdanie nie zawiera danvch nostka soorzadza ie samodz

4
)móWienie puyjętych zasad (polityki) rachunkowości, W tym metod Wyceny aktywóW i pasywóW (także amońyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w ań.14 ustawy o rachunkowości, pzepisami ustawy o finansach
publicznych, z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości oraz szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek
budźetowych. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i zetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Metody wyceny aktywów i pasywów:
1, Wycena składników aktywów trwałych.
Środki trwałe oraz wańości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wańoŚci
początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:

- w pzypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli kosĄ zakupu nie stanowią istotnej wańoŚci,

- w pzypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku
według wańości godziwej,

- w pzypadku spadku lub darowizny - według wańości godziwej z dnia otzymania lub w niższej wańości określonej w umowie
o przekazaniu,

- w pzypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokoŚci okreŚlonej
w decyzji o pzekazaniu,
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umaza) wycenia się w wańości netto tj, z uwzględnieniem
odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,

Zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:
D w cenie zakupu - w pzypadku kupna,
tr pżez komisyjne określenie ich wańości - w przypadku otrzymania w drodze darowizny.
lnwestycje (środki tnłałe w budowie) - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
(wytwozeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z §ltułu trwalej utraty wartości.
pozostałe aktvwa tnłab w iednostce nie wvstepuia
2. Wycena zeczowych aktywów obrotowych.
Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, Zakupione materiaĘ przekazywane są bezpoŚrednio do zużycia w
działalności.
Nie dokonuje się korekty zapasów na koncie 401, o wańości nie zużytych na dzień bilansowy materiałów, jeśli wańośó ustalonych
zapasów nie przekracza w zakresie jednego asortymentu kwoty 1 500 zł.

3. Wycena rozrachunków.

Należności izobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wańoŚci nominalnej.
Na koniec każdego kwańału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaĘ, obejmującej kwotę główną
powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe,
W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej,
Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowoŚci, z tym Że

odpisy aktualizujące należności dotyczących ZFŚS obciążają ten fundusz.
Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności, w przypadku gdy zostały one zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania
finansowego za rok obrotowy.

,4. 
Wycena pozostaĘch aktywów i pasywów.

I

IW jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz Muły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.
|Środki pienięźne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.
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ll, Dodatkowe informacie i ob,|aśnienia obeimują w szczególności:

1.1 szczegołowy zakres zmian Wańości grup rodzajowych środkóW trwałych, Wartości niematerialnych i prawnych, zawieąący stan tych aktywóW na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z t]^ułu: aktualizacji Wańości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia Wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanóW i ltułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia+r ,,.'] Bo + Bz Bo UMoRz UMoRz.BR Bz UMoRz

WNiP 4 462,31 0,00 0,00 4 462,31 4 462,31 0,0c 0,00 4 462,31

GRUNry 146 680,0c 0,0c 0,00 ,l46 680,0c 0,0c 0,0c 0,00 0,0c

BUDYNKl, LoMLE l
oBlEKTY lNłNlERll
LĄDOWEJ l WODNEJ

2 015 337,51 0,00 -19 900,00 1 995 437,5,1 187 171 ,o1 54 279,5t 0,00 241 450,6!

lNNE śR.TRWAŁE 6 493,4c ,l9 900,00 0,00 26 393,4c 4 843,4c 3 480,83 0,00 8 324,2a

URZĄDZENlA TEcHNlczNE
l MASZYNY 96 531,7c 0,00 0,00 96 531,7c 96 531,7c 0,0c 0,00 96 531,7c

2 269 504,92 19 900,00 -19 900,00 2269 504,92 293 008,48 57 760,41 0,00 350 768,89

.2.
aktua|ną Wartość rynkową środkóW trwałych, W tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dysponuje

kwotę dokonanych W trakcie roku obrotowego odpisóW aktualizuiących Wartość aktyĄi/óW trwalych odrębnie dla długoterminowych aktywóW niefinansowych oraz
dfu goterminowych aktywóW fi nansowych

Jedno§tka nie dokonuje odpisóW z Mułu trwaĘ utraty Wańości aktyvvóW trwavch,
1.4. ńość gruntóW użMkowanych wieczyście

Jednostka nie posiada gruntóW użytkowanych Wieczyście.

1.5, Wańość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środkóW trwałych, użryWanych na podstawie umóW na'mu, dzieżawy l lnnych umow, W rym
7 hłl lł t l lmńW lArśiń^t l

Jednostka nie posiada składnikóW majątkowych W wW zakresie.

liczbę oraz Wańość posiadanych papieróW Wartościowych, W tym akcji i udziałóW oraz dłużnych papierów wańościowych

Nie dotyczy
1.7 jane o odpisach aktualizujących Wańość należności, ze Wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, Wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na

(oniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych 1ednostek samożądu teMorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Jednostka nie dokonała odpisu Wańości należności
1,8,

lane o stanie rezeM Według celu ich utwozenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

]odział zobowiązań długoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub Wynikającym z innego Mułu prawnego, okresie spłaty:

a) 9owyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) ei 3do5lat
Nie dotyczy

c) cowyżej 5 lat

Nie dotyczy

1,10, (Wotę zobowiązań W Sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacy.jny), a Według przepisÓW

) rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z Mułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy
,1.11

ączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze Wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy
1.12.

Ęczną kwotę zobowiązań Warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także Wekslowych, niewykazanych
/v bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy
1,,13, /vykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, W tym kwotę czynnych rczliczeń międzyokresowych kosztóW stanowiących różnicę między

ń/ańością otrzymanych finansowych składnikóW aktywóW a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostka nie dokonała rczliczeń międzyoklesowych W okresie sprawozdawczym
1.14.

lączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilan§ie

Nie dotyczy

1.15,
kwotę Wypłaconych środkóW pieniężnych na śWiadczenia pracownicze

ekwiwalentyza urlop 0,00 zł
nagrody jubileuszowe 5.317,32 zl
cdpraw emeMalne 0.00 zł

l lo
inne informacje
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Jednostka nie dokonała odpisóW aktualizujących Wańość zapasóW W roku obrotowym.

Nie dotyczy

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodóW lub kosztóW o nadzwyczajnej Wańości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

lnne informacje niż Wymienione powyżej, jeżeli mogłyby W istotny sposób WŃnąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz Wynik finansowy jednostki

(dzień, miesiąc, rok)


