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lNFoRMAcJA DoDATKowA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obeimuie Wszczególności:

1

1-1

1azwę jednosiki

szkoła podstawowa im. H. sienkiewicza
1

,iedz bę jednostki

Lomnica
1,3

]dres jednostki

1.Ą

:omnica 7, 64.980 Tżcianka
)odstaWoWy pźedmiot działalności jednostki

PKD E5202 szkoĘ podstawowe
2

ilskazanie okresU objętego sprawozdaniem
l 1.o 1.2o2o -3 1 1 2.2o2o

3,

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4

omóWienie pzyjętych zasad (polityki) rachunkowości, W tym metod Wyceny aktylvóW i pasywóW (takźe amońyzacji)

-

sprawozdanie nie zawiera danych łączonych, jednostka spouądza ie samodzielnie

hs ęgl rachUnkowe p.owadzone sa zgodn e z zasadami określonymi W ań 14 ustawy o rachunkowości przepisami ustawy o finansach pub]]cznych
uwzględnlenlem szcze9Ólnych zasad rachunkowośc oraz szczególnych zasad gospodarki finansowe] ]ednostek budzetowych
celem prowadzenia rachunkowoscl ]est wierne i uetelne przedstawienie syiuac]i ma]ątkowe] i finansowe] ]ednostki
i\,4etody Wyceny aktivóW i pasyWóW
Z

1, Wycena skladnikóW aktywów trualych.
srodki tMałe oraz WańoŚci niematerialne i plawne
zaleznościod sposobu ich nabyc a Wg:

W

trakcie roku obrotowego Wprowadza sle do ewidenc]] Wedlug ich Wańości początkowe], która Wyceniana ]est W

pzypadku zakupu - Wedłu9 ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty Zakupu nie stanowią istotnej Wartości,
- W pu ypadku ujawnienia W trakc e lnwentaryzacji Wedlug posiadanych dokumentóW z uwzględnieniem zużyc]a a przy ich brakU Według Wańości godziwej,
- W pzypadku spadku lub darowizny - Według Wartościgodziwej Z dnia otuymania lub W njzszej Wartości określone] W umowie o przekazaniu,
- W pzypadku otuymania W sposób nieodpłatny od skarbu Państwa Iub jednostki samorządu terytorialnego - W Wysokośc] określone] W decyĄi o pzel,azaniu,
Na dzleń bilansowy Środki tMałe (z Wyjątkiem gruntóW, których się nie Umarza) Wycenia się W Wańości netto t]. z uwzględnieniem odpisóW Umorzeniowych Usta]onych na
dzień bi|ansowy,
Zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia Wycenia się:
a) W cenie zakupu - W puypadku kupna,
b) przez komisyine określenie ich Wańości - W przypadku otrzymania W drodze darowizny
c) lnwestycje- Środki tMałe W budowie Wycenia się W Wysokości ogółu kosztóW pozostających W bezpośrednim związku Z ich nabyciem
(vr'ytwoueniem) pomn ejsZonych o ewentualne odpisy z tytułu tMałej utraty Wańości,
Pozostałe aktwa tNałe W iednostce nie WVstępują
-W

Wycena ueczowych akiywów obrotowych.
Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiaiowego Zakupione materialy przekazywane są bezpośrednio do zyźycia W dzjałalności,
3. Wycena rozrachunkóW.
NaleznoŚc] i zobowązania na dżień ich powstanla Wycenia się i ewidencjonu]e W księgach rachunkowych Według Wartościnominalnej,
NakonieckazdegokwańałuinadzieńbilansowyWyceniasię]eWkwoceWyma9ające]Zapłaty
obejmu]ące]kwotęglóWnąpowiększonąonalezneodsetkiZWłokiWzapłacie2.

UsiaWoWe

W jednostce nie Występują naleźnościi zobowiązania nominowane W WalUcie obce]
odpisÓW aktualizujących naleznoŚci dokonuje się na dZleń bilansowy Według zasad określonych W ustawie o rachunkowości, Z tym ze odpisy aktuaIizu]ące naleznośai
doiyczących ZFŚs obciązaJą ten fundusZ
Nie dokonu]e się odpisóW aktualizująch nalezności, W pżypadku gdy Zostały one zapłacone do dn]a sporządZenia sprawozdania iinansowego Za rok obrotowy,
4. Wycena pozostałych altywóW i pasyWóW,
W ]ednostce nie Występu]ą rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rczev na pzyszle zobowiązanla,
Środki pienięZne, fundusze oraz pozostałe aktylva i pasywa - Wg, Wańości nominalnej
informacje

5,

1nne

ll.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obeimuią

W

szczególności;

1

1.1

szczegółowy zakres zmian WartoŚci grUp rodza]owych środkóW tMałych Wańości niematerialnych prawnych, zawierający stan tych aktywóW na pocżątek roku obrotowego
zwiększen a i Zmnie]szen]a Z tytułu: aktualizacji Wańości, nabycia, rozchodu, przemlesZczenia Wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majatku amońyzowanego _ podobne
przedstawienie stanóW i tytułóW Zmian dotychczasowej amońyzac]i lub umorzenla
Tabela amońvzacii środków truałvch
wańośćinwqtanowa
Bo
1

2
3

Gr!nl

Wań niemat plawne

1.995.437,51

1

96,53,1.7c
4.462,31

1.035.0c
1.035.00

2.269.504,g2
lktualną WańoŚc rynkową ŚrodkóW
1ie

Bz

Bo

zw.

bh_

B2

146,680.0c

6.493,4c

sT

Urządzenia techn czne

2

bn.

146,680,0c

BUdynek przedszkolny/sżkolny
inne

zwiększ-

tMałych, W tym dóbr kultury

-

0,00

,995.437,51

24,1.450,6!

26.393.4c
96,531,7c

96.531,7c

5,497,31

4.462.31

55.440,41

2.320,00

8,324,23

2.270,539,92 350.768,89

296.891,0€
10,644,23

96,531,7c
1 ,035,00
1,035,00

57.760,4,|

5,497,31
409,564,30

o ile ]ednostka dysponuje takimł informacjami

dysponu.ie

kwotę dokonanych W trakcie roku obrotowego odpisóW aktualizu]ących WartośćaktywóW tMałych odrębnje dla długoterminowych aktwóW niefinansowych oraz
długotem nowych aktywóW finansowrych

Jednostka nie dokonuie odpisóW z tytulu utraty wańości aKywóW tMalych
1-4-

Wartośc grUntóW uzytkowanych Wieczyście

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych Wieczyście
Wańośó nieamońyzowanych
easingu

lub njeumarzanych przez ]ednostkę środkóW tMałych, uznvanych na podstawie umóW na]mu, dzierzawy i innych umóW W tym z tytUłU umóW

Jednostka nie posiada skladnikóW maiątkowych
1,6,

1.7.

W W/W

zakresie

iczbę oraz WańoŚc posiadanych papieróW Wańościowych, W tym akc]i i udziałóW oraz dłużnych papieróW Wańościowych
nie dotyczy
Jane o odpisach aktualiżujących Wańość należności, ze Wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, Wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
)brotoweqo, z uwzolednieniem należności finansowvch iednostek samorzadu terutorialneoo (stan ooźvczek zaorożonvch}
nie Wystąpiły

o stan,",e.".**edług celu ch

/

T

u@
umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okres6lpła-fr

roku do 3 at

zobow azań W sytuacji sdy ]ednostk
.g J."aasoĄ '-o zw.otny z poozlałem na kwote zooowlążań
;tytJ'łu leasil9d 1nansowego lub Ieasln9u

pozyąi czynnych
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na ocenę sytuacji majątkowej i fjnansowej oraz Wynik
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