
Nazwa  i adres  jednostki  sprawozdawczej

Szkoła  Podstawowa  w  Plewiskach

Szkolna  64

62-064  Plewiska

BILANS

jednostki  budżetowej

sporządzony

na  dzień  31-1  2-2021  r.

Adresat:

Gmina  Komorniki

Wysłać  bez  pisma  przewodniego

4AF98ECD8BE71  6FF

llIIIIlllIlllllIIIllIIllllIlllllllIIIIIIIllllIIlllIllIIllllIIIllIllIIllllIlllIIllIIHIllIlllll
Numer  identyfikacyjny  REGON

00'1228136

AKTYWA
Stan  na  początek

roku

Stan  na  koniec

roku
PASYWA

Stan  na  początek

roku

Stan  na  koniec

roku

A Aktywa  trwale 8 966  887,13 8 686  761 ,60 A Fundusz 8 473  512,25 8175  963,86

A.I  Wartości

niematerialne  i prawne
O,OO O,OO A.I Fundusz  jednostki 16 808 165,49 17 189  07Ei,77

A.II  Rzeczowe  aktywa

trwale
8 966  887,13 8 686  761  ,60

A.II  Wynik  finansowy
netto  (+,-)

-8 334  653,24 -9 013  111,91

A.II.1  Środkitrwale 8 966  887,13 8 686  761 ,60 A.II.1  Zysk  netto  (+) O,OO O,OO

A.II.1.1  Grunty 1 400  000,OO 1 400  000,OO A.11.2 Strata  netto  (-) -8 334  653,24 -9 013  111,91

A.II.1.1.1  Grunty

stanowiące  wlasność

jednostki  samorządu

terytorialnego,

przekazane  w

użytkowanie  wieczyste

innym  podmiołom

O,OO O,OO

A.III  Odpisy  z wyniku

finansowego  (nadwyżka

środków  obrotowych)  (-)

O,OO O,OO

A.11.1.2  Budynki,  lokalei

obiekty  inżynierii  lądowej
i wodnej

7 292  431  ,06 7 044  773,45

A.IV  Fundusz  mienia

zlikwidowanych

jednostek
O,OO O,OO

A.11.1.3  Urządzenia

techniczne  i maszyny
266  298,  18 236  709,50 B Fundusze  placówek O,OO O,OO

A.11.t4  Środki

transportu
O,OO O,OO

C Państwowe  fundusze

celowe
O,OO O,OO

A.11.t5  Inne  środki

trwale
8157,89 5 278,65

D Zobowiązania  i

rezerwy  na

zobowiązania
625  914,96 628  480,88

A.11.2 Środki  trwale  w

budowie  (inwestycje)
O,OO O,OO

D.I Zobowiązania

dlugoterminowe
O,OO O,OO

A.11.3 Zaliczka  na środki

trwale  w budowie

(inwestycje)
O,OO O,OO

D.II  Zobowiązania

krótkoterminowe
625  914,96 628  480,88

A.III  Należności

dlugoterminowe
O,OO O,OO

D.II.1  Zobowiązania  z

tytulu  dostaw  i uslug
364,08 O,OO

A.IV  Dlugoterminowe

aktywa  finansowe
O,OO O,OO

D.11.2 Zobowiązania

wobec  budżetów
32  090,OC] 46  655,00

A.IV.1  Akcje  i udziały O,OO O,OO

D.11.3 Zobowiązania  z
tytulu  ubezpieczeń  i

innych  świadczeń
167  999,53 173906,71

A.1V.2  Inne  papiery

wartościowe
O,OC O,OO

D.11.4 Zobowiązania  z
tytułu  wynagrodzeń

291 621,2? 284  846,2:!
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A.1V.3  Inne

dlugoterminowe  aktywa

finansowe
O,OO O,OO

D.11.5 Pozostałe

zobowiązania
1 360,00 5 389,80

A.V  Wartość  mienia

zlikwidowanych

jednostek
O,OO O,OO

D.11.6 Sumy  obce

(depozytowe,

zabezpieczenie

wykonania  umów)

O,OO O,OO

B Aktywa  obrotowe 132540,08 117683,14

D.11.7 Rozliczenia  z

tytułu  środkt5w  na

wydatki  budżetowe  i z

tytułu  dochodów

budżetowych

O,OO O,OO

B.I Zapasy O,OO O,OO
D.11.8 Fundusze

specjalne
132480,08 117683,14

B.I.1 Materialy O,OO O,OO

D.11.8.1 Zakładowy

Fundusz  Świadczeń

Socjalnych

132480,08 117  683,14

B.1.2 Pólprodukty  i

produkty  w toku
O,OO O,OO D.11.8.2  Inne  fundusze O,OO O,OO

B.1.3 Produkty  gotowe O,OO O,OO
D.III  Rezerwy  na

zobowiązania
O,OO O,OO

B.1.4 Towary O,OO O,OO
D.IV  Rozliczenia

międzyokresowe
O,OO O,OO

B.II Należności

krótkoterminowe
107  367,66 62127,66

B.II.1 Należności  z tytułu

dostaw  i usług
O,OO O,OO

B.11.2 Należności  od

budżetów
O,OO O,OO

B.11.3 Należności  z tytulu

ubezpieczeń  iinnych

świadczeń

O,OO O,OO

B.11.4 Pozostałe

należności
107367,66 62127,66

B.11.5 Rozliczenia  z

tytulu  środków  na

wydatki  budżetowe  i z

tytulu  dochodów

budżetowych

O,OO O,OO

B.III Krótkoterminowe

aktywa  finansowe
25172,42 55 555,48

B.III.1  Środki  pieniężne

w kasie
O,OO O,OO

B.111.2 Srodki  pieniężne

na rachunkach

bankowych

25 172,42 55 555,48

B.111.3 Srodki  pieniężne

państwowego  funduszu

celowego

O,OO O,OO

B.111.4 Inne  środki

pienięŻne
O,OO O,OO

B.111.5 Akcje  lub udzialy O,OO O,OO

B.111.6 Inne  papiery

wartościowe
O,OO O,OO

B.111.7 Inne

krótkoterminowe  aktywa

finansowe

O,OO O,OO
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B.IV  Rozliczenia

międzyokresowe
O,OO O,OO

Suma  aktywów g ogg  427,21 8 804  444,74 Suma  pasywów 9 099  427,21 8 804  444,74
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Wyjaśnienia  do  bilansu
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Nazwa  i adres  jednostki  sprawozdawczej

Szkoia  Podstawowa  w Plewiskach

Szkolna  84

62-064  Plewiska

Rachunek  zysków  i strat  jednostki

(wariant  porównawczy)

sporządzony

na  dzień  31-12-2021  r.
I

Adresat:

Gmina  Komorniki

Wyslać  bez  pisma  przewodniego

CI  23C980F4DA6D4D

IllIlllIllIIIIIlllIIIIllIIIllIllIllllIIlllIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIllllIlllllIIIlllIIIIIll

Numer  identyfikacyjny  REGON

001228136

Stan  na  koniec

roku  poprzedniego

Stan  na  koniec  roku

bieżącego

A.  Przychody  netto  z podstawowej  działalności  operacyjnej O,OO O,OO

A.I.  Przychody  netto  ze sprzedaży  produktów O,OO O,OO

Al,l  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
wartość  ujemna)

O,OO O,OO

Aillli  Koszt  wytworzenia  produktów  na wtasne  potrzeby  jednostki O,OO O,OO

A.IV.  Przychody  netto  ze sprzedaży  towarów  i materiałćiw O,OO O,OO

A.V.  Dotacje  na finansowanie  dzialalności  podstawowej O,OO O,OO

A.VI.  Przychody  z tytutu  dochodów  budżetowych O,OO O,OO

B.  Koszty  działalności  operacyjnej 8 334  944,70 g 013  486,27

B.I.  Amońyzacja 281 709,17 280  125,53

B.II.  Zużycie  materiałów  i energii 324  272,77 459  662,49

B.III.  Usługi  obce 298  008,62 480  328,99

B.IV.  Podatki  i oplaty O,OO O,OO

B.V.  Wynagrodzenia 5 623  830,98 5 942  479,16

B.VI.  Ubezpieczenia  społeczne  i inne  świadczenia  dla pracowników 1 795  494,90 1 832  924,14

B.VII.  Pozostale  koszty  rodzajowe 11 628,26 17  965,96

B.VIII.  Wartość  sprzedanych  towarów  i materiałów O,OO O,OO

B.IX.  Inne  świadczenia  finansowane  z budżetu O,OO O,OO

B.X.  Pozostale  obciążenia O,OC O,OO

C.  Zysk  (strata)  z działalności  podstawowej  (A - B) -8 334  944,7C -9 013  486,27

D.  Pozostałe  przychody  operacyjne 0,C12 O,OO

D.I.  Zysk  ze zbycia  niefinansowych  aktywów  trwalych O,OO O,OO

D.II.  Dotacje O,OC O,OO

D.III.  Inne  przychody  operacyjne O,O; O,OO

E. -' ÓPo;<ostałekoszt9'operacyjne O,OC "  O,OO

BeSTia
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Koszty  inwestycji  finansowanych  ze środków  własnych  samorządowych

E.I.  zakladów  budżetowych  i dochodów  jednostek  budżetowych  gromadzonych  na

wydzielonym  rachunku

O,OO O,OO

E.II.  Pozostale  koszty  operacyjne O,OO O,OO

F. Zysk  (strata)  z działalności  operacyjnej  (C + D - E) -8 334  944,68 -9 013  486,27

G.  Przychody  finansowe 291 ,44 374,36

G.I.  Dywidendy  i udziały  w zyskach O,OO O,OO

G.II.  Odsetki 0,18 0,15

G.III.  Inne ;_g* ,26 374,21

H.  Koszty  finansowe O,OO O,OO

H.I.  Odsetki O,OO O,OO

H.II.  Inne O,O(] O,OO

l. Zysk  (strata)  brutto  (F+G-H) -8 334  653,24 -9 013  11l  ,91

J.  Podatek  dochodowy O,OC O,OO

K.  Pozostałe  obowiązkowe  zmniejszenia  zysku  (zwiększenia  straty) O,OC O,OO

L.  Zysk  (strata)  netto  (I-J-K) -8 334  653,21 -g 013  111  ,gi

' "" jtći4'ięg('ow9'b"'-r= rok, 2m02ie2siOą3c,2d5zień
BeSTia C1 23C980F4DA6D4D
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Wyjaśnienia  do  sprawozdania
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Nazwa  i adres  jednostki  sprawozdawczej

Szkola  Podstawowa  w Plewiskach

Szkolna  64

B2-064 Plewiska

Zestawienie  zmian  w  funduszu  jednostki

sporządzone

na  dzień  31-12-2021  r.

Adresat:

Gmina  Komorniki

Wyslać  bez  pisma  przewodniego

AE6F8441  B79362E1

lllIIlllIIllIIIllllIlIIIIlIIlIIIlIIIIlIIIIIIllllIIIIlIIIllIlllIIIIllIIllIllIIllIIIIIIIIIIll

Numer  identyfikacyjny  REGON

001228136

Stan  na  koniec

roku  poprzedniego

Stan  na  koniec  roku

bieżącego

l. Fundusz  jednostki  na początek  okresu  (BO) 14 840  179,53 16 808  165,49

l.1.  Zwiększenie  funduszu  (z tytulu) 9 378  643,35 8 715  937,88

l.1.1.  Zysk  bilansowy  za rok ubiegty O,OO O,OO

1.1.2.  Zrealizowane  wydatki  budżetowe 7 978  643,35 8 715  937,88

1.1.3.  Zrealizowane  płatności  ze środków  europejskich O,OO O,OO

1.1.4.  Środki  na inwestycje O,OO O,OO

1.1.5.  Aktualizacjawycenyśrodkówtrwalych O,OO O,OO

i.i.s.  Nieodplatnie otrzymane środki trwale i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne  i prawne

1 400  000,OO O,OO

1.1.7.  Aktywa  przejęte  od zlikwidowanych  lub polączonych  jednostek O,OO O,OO

1.1.8.  Aktywa  otrzymane  w ramach  centralnego  zaopatrzenia O,OO O,OO

1.1.9.  Pozostałeodpisyzwynikufinansowegozarokbieżący O,OO O,OO

I.1.10.  Innezwiększenia O,OO O,OO

1.2. Zmniejszenia  funduszu  jednostki  (z tytułu) 7 410  657,39 8 335  027,60

1.2.1.  Strata  za rok  ubiegly 7 410  365,95 8 334  653,24

1.2.2.  Zrealizowane  dochody  budżetowe 291 ,44 374,36

1.2.3.  Rozliczenie  wyniku  finansowego  i środków  obrotowych  za rok ubiegly O,OO O,OO

1.2.4.  Dotacje  i środki  na inwestycje O,OO O,OO

1.2.5.  Aktualizacja  środków  trwalych O,OO O,OO

i.:_.e.  Wartość sprzedanych i nieodplatnie przekazanych środków trwalych i środków
trwalych  w budowie  oraz  wartości  niematerialnych  i prawnych

O,OO O,OO

1.2.7.  Pasywa  przejęte  od zlikwidowanych  lub polączonych  jednostek O,OO O,OO

1.2.8.  Aktywa  przekazane  w ramach  centralnego  zaopatrzenia O,OO O,OO

1.2.9.  Inne  zmniejszenia O,OO O,OO

II.  Fundusz  jednostki  na koniec  okresu  (BZ) 16 808  165,49 17189  075,77

Sltona  1 z 3
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III.  Wynik  finansowy  netto  za rok  bieżący  (+,-) -8 334  653,24 -9 013 111  ,91

llI.1.  zysk  netto  (-l-) O,OO O,OO

111.2. strata  netto  (-) -8 334  653,24 -9 013  111,91

111.3. nadwyżka  środków  obrotowych O,OO O,OO

IV.  Fundusz  (ll+i-lll)
8 473  512,25 8175  963,86

główny  k'pięgowy

BeSTia

2022-03-25

rok,  miesiąc,  dzień
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Wyjaśnienia  do  sprawozdania
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Nazwa  i adres  jednostki  sprawozdawczej

Szkola  Podstawowa  w Plewiskach

Szkolna  64

62-064  Plewiska

Wyciąg  z danych  zawartych  w

załączniku  'lnformacja  dodatkowa'

sporządzony  na  dzień:

31-12-2021  r.

Adresat:

Gmina  Komorniki

Numer  identyfikacyjny  REGON

001228136

CBAFAC52FD408005

IIllIIllIllIIIIIlllIlllllllIIIllllIIIIllIllIllIIiIllIllllII[llIIIlllllIlllllIil
II. Dodatkowe  informacje  i objaśnienia  obejmują  w  szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

i .7. Kwota  odpisu  aktualizującego  należności  finansowe  z tytulu  pożyczek  udzielonych  ze środków  budżetu  JST

utworzonego  na podstawie  art. 35b  ust. 1 ustawy  o rachunkowości  - ujęta  w poz.  1.7  Informacji  dodatkowej
O,OO

i.10. kwotę  zobowiązań  w sytuacji  gdy  jednostka  kwalifikuje  umowy  leasingu  zgodnie  z przepisami  podatkowymi

(leasing  operacyjny),  a według  przepisów  o rachunkowości  bylby  to leasing  finansowy  lub zwrotny  z

podzialem  na kwotę  zobowiązań  z tytulu  leasingu  finansowego  lub leasingu  zwrotnego
O,OO

L10.1. Łączna  kwota  zobowiązań  z tytułu  leasingu  finansowego  wykazana  w pozycji  1.10 O,OO

1.10.2. Łączna  kwota  zobowiązań  z tytułu  leasingu  zwrotnego  wykazana  w pozycji  L10 O,OO

1.12. łączną  kwołę  zobowiązań  warunkowych,  w tym  również  udzielonych  przez  jednostkę  gwarancji  i poręczeń,

także  wekslowych,  niewykazanych  w bilansie,  ze wskazaniem  zobowiązań  zabezpieczonych  na majątku

jednostki  oraz  charakteru  i formy  tych  zabezpieczeń
O,OO

Potwierdzenie  za zgodność  z danymi  w Informacji  dodatkowej

BeSTia
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Wyciąg  z danych  zawartych  w  załączniku  nformacja  dodatkowa

Symbol Wyszczególnienie Uwaga  JST

Potwierdzenie  za zgodność  z danymi  w Informacji  dodatkowej

(glóWh księ6o
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NFORMACJA  DODATKOWA

I Wprowadzenie  do sprawozdania  finansowego,  obejmuje  w szczególności:

1.

1.1. nazwa  jednostki:

1.2. siedzibajednostki: I

1.3. adresjednostki I

1.4. Podstawowy  przedmiot  działalności  jednostki

Szkoła  realizuje  cele  i zadania  określone  w ustawie  o systemie  oświaty,  w ustawie  Prawo  oświatowe,

przepisach  wydanych  na ich podstawie,  w tym w podstawie  programowej  oraz  w programie  wychowawczo-

pnÓfilaktycznym  szkoły,  w szczególności:  1) zapewnia  każdemu  uczniowi  warunki  niezbędne  do zdobywania

wiedzy,  umiejętności  oraz rozwoju;  2)  przygotowuje  uczniów  do wypełniania  obowiązków  rodzinnych  i

obywatelskich;  3)  stosuje  wobec  uczniów  dyskretne  formy  opieki  intelektualnej,  osobowościowej  oraz

materialnej,  gwarantujące  im  komfort  funkcjonowania  w szkolnej  społeczności,  ale  też w środowisku

koleżeńskim  i rodzinnym;  4)  rozwija  dobroczynność;  5)  kładzie  nacisk  na  przestrzeganie  zasad

bezpieczeństwa  oraz  zasad  promocji  i ochronyzdrowia.2.  Celem  kształcenia  ogólnego  w szkole  jest:  1)

przyswojenie  przez  uczniów  podstawowego  zasobu  wiadomości  na temat  faktów,  zasad,  teorii  i praktyki,

dotyczących  przede  wszystkim  tematów  i zjawisk  bliskich  doświadczeniom  uczniów;  2) zdobycie  przez

uczniów  umiejętności  wykorzystywania  posiadanych  wiadomości  podczas  wykonywania  zadań  i

rozwiązywania  problemów;  3) kształtowanie  u uczniów  postaw  warunkujących  sprawne  i odpowiedzialne

funkcjonowanie  we  współczesnym  świecie.

2. Okres  objęty  sprawozdaniem:

3.

01.01.2021  -31.12.2021  roku

Sprawozdanie  nie zawiera  danych  łącznych.

4. Omówienie  przyjętych  zasad  rachunkowości:

4.1.

zasady  wyceny  środków  trwałych:

Rzeczowe  składniki  majątku  obrotowego  wycenia  się  na dzień  bilansowy  według  wartości  wynikającej  z

ewidencji.  Wartość  początkowa  środków  trwałych  i dotychczas  dokonane  odpisy  umorzeniowe  podlegają

aktualizacji  wyceny  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w odrębnych  przepisach,  a wyniki  aktualizacji

odnoszone  są na fundusz.

4.2.

metoda  wyceny  materiałów:

Zakupione  paliwo  czy materiały  przeznaczone  na bieżące  potrzeby  jednostki,  wydawane  są bezpośrednio  do

zużycia,  a ich wartość  odpisywana  bezpośrednio  w koszty  w dacie  zakupu  i nie podlega  korekcie  na dzień

bilansowy,  na podstawie  art. 26 ustawy  o rachunkowości.  Jeśli  na dzień  bilansowy  wycenia  się  zapas

materiałów  (innych  niż wymienione),  faktycznie  nie zużytych,  to ich wartość,  przy  wycenie  arkusza  spisu  z

natury,  ustala  się  odpowiednio  według  cen  zakupu  z ostatnich  faktur.

przyjęta  metoda  odpisów  umorzeniowych:

Środki trwałe  oraz  wartości  niematerialne  i prawne  umarza  się  i amortyzuje  przy zastosowaniu  stawek

określonych  w przepisach  o podatku  dochodowym  od osób  prawnych  jednorazowo  za okres  całego  roku,  w

grudniu,  metodą  liniową:

- środki  trwałe  -  stosuje  się stawki  określone  w załączniku  Nr 1 ,,Wykaz  rocznych  stawek  amortyzacyjnych"

do ustawy  o podatku  dochodowym  od osób  prawnych,



4.3.

- wartości  niematerialne  i prawne  -  od licencji  (sublicencji)  na programy  komputerowe  oraz  praw  autorskich  -

stosuje  się stawkę  minimalną  24-miesięczną  określoną  w art. 16m  ustawy  o podatku  dochodowym  od osób

prawnych.

Nowo  przyjęte  środki  trwałe  oraz  wartości  niematerialne  i prawne  umarza  się  i amortyzuje  począwszy  od

miesiąca  następującego  po miesiącu,  w którym  przyjęto  je do użytkowania.  W przypadku  przekazania

środków  trwałych  innym  jednostkom  lub likwidacji,  amortyzacja  naliczana  jest  w miesiącu  przekazania  lub

wycofania  z eksploatacji  i obejmuje  okres  od początku  roku  do końca  miesiąca,  w którym  przekazano  lub

wycofano  z eksploatacji  środek  trwały.

Jednorazowo,  przez  spisanie  w koszty  w miesiącu  przyjęcia  do używania,  umarza  się książki  i inne  zbiory

biblioteczne,  odzież  i umundurowanie,  meble  i dywany,  pozostałe  środki  trwałe  oraz  wartości  niematerialne  i

prawne  o wartości  nieprzekraczającej  wielkości  ustalonej  w przepisach  o podatku  dochodowym  od osób

prawnych,  dla których  odpisy  amortyzacyjne  są uznane  za koszt  uzyskania  przychodu  w 1 00%  ich wartości,  w

momencie  oddania  do używania.

Nie umarza  się  gruntów.  Nie podlegają  ewidencji  pozostałe  środki  trwałe  traktowane  jako  materiały,  do

których  zalicza  się:  standardowe  przybory  biurowe  wydawane  pracownikom,  jak dziurkacze,  zszywacze,

długopisy  itp., a także  standardowe  niezbędne  wyposażenie,  dekoracje  pomieszczeń  biurowych,  m.in.  Iampy,

wykładziny,  kwietniki,  kosze  na śmieci,  miotły,  wiadra,  serwisy  kawowe,  szklanki  itp.

4.4.

Obce  mienie  użytkowane  przez  jednostkę  na podstawie  umów  użyczenia,  leasingu,  lub innych  umów  o

podobnym  charakterze,  podlega  ewidencji  pozabilansowej.

zasady  dokonywania  odpisów  aktualizujących  wartość  aktywów:

nie dotyczy

zasady  ewidencji  i rozliczania  kosztów:

4.5.

Ponoszone  koszty  ujmuje  się  tylko  na kontach  zespołu  4,,koszty  według  rodzajówiich  rozliczenie".

Koszty  dotyczące  wynagrodzeń  lub ich korekty  ujmuje  się w księgach  rachunkowych  wyłącznie  na podstawie

list płac.

Listy  płac  dotyczące  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  powinny  byt5 ujęte  w księgach  rachunkowych  w

terminie  umożliwiającym  sporządzanie  sprawozdań  rocznych.

przyjęte  uproszczenia  w zakresie  rozliczania  kosztów  w czasie.

Koszty  ponoszone  z góry  (obejmujące  w szczególności:  prenumeraty,  wszelkie  abonamenty,  ubezpieczenia  i

inne)  nie  podlegają  rozliczeniom  w  czasie  (do  ewidencji  nie  stosuje  się  konta  640  ,,Rozliczenia

międzyokresowe  kosztów")  gdyż  nie wywierają  istotnie  ujemnego  wpływu  na sytuację  majątkową  i finansową

oraz  wynik  finansowy  jednostki  (jednostka  nie jest  podatnikiem  podatku  dochodowego  od osób  prawnych)  -

ujmuje  je się w kosztach  miesiąca,  w którym  zostały  poniesione.

Inne  informacje

Brak

Dodatkowe  informacje  i objaśnienia,  obejmują  w szczególności:

1.1.

szczegółowy  zakres  zmian  wartości  grup  rodzajowych  środków  trwałych,  wartości  niematerialnych  i

prawnych,  zawierający  stan aktywów  na początek  roku obrotowego,  zwiększenia  i zmniejszenia  z tytułu:

aktualizacji  wartości  nabycia,  rozchodu,  przemieszczenia  wewnętrznego  oraz  stan  końcowy,  a dla majątku

amortyzowanego  -  podobne  zestawienie  stanów  i tytułów  zmian  dotychczasowej  amortyzacji  lub umorzenia:

-  tab. 1, tab.  2.

1.2. aktualna  wartość  rynkowa  środków  trwałych,  w tym  dóbr  kultury:

jednostka  nie dysponuje  takimi  informacjami

1.3.
Kwota  dokonanych  w trakcie  roku  obrotowego  odpisów  aktualizujących  wartość  aktywów  trwałych  odrębnie

dla długoterminowych  aktywów  niefinansowych  oraz  długoterminowych  aktywów  finansowych:

1.4.

Nie dotyczy

Wańość  gruntów  użytkowanych  wieczyście:

Jednostka  nie posiada  gruntów  użytkowanych  wieczyście.



1.5.
Wańość  nieamortyzowanych  lub nieumarzanych  przez  jednostkę  środków  trwałych,  używanych  na podstawie

umów  najmu,  dzierżawy,  i innych  umów,  w tym  z tytułu  leasingu:

Nie dotyczy

1.6.
Liczba  oraz  wartość  posiadanych  papierów  wartościowych,  w tym akcji  i udziałów  oraz  dłużnych  papierów

wartościowych:

Nie  dotyczy

1.7.

Dane  o odpisach  aktualizujących  wartość:  należności,  ze wskazaniem  stanu  na początek  roku  obrotowego,

zwiększeniach,  wykorzystaniu,  rozwiązaniu  i stanie  na koniec  roku  obrotowego,  z uwzględnieniem  należności

finansowych  jednostek  samorządu  terytorialnego  (stan  pożyczek  zagrożonych):

Nie  dotyczy

1.8.
Dane  o stanie  rezerw  według  celu  ich  wytworzenia  na  początek  roku  obrotowego,  zwiększeniach,

wykorzystaniu,  rozwiązaniu  i stanie  końcowym:

Nie  dotyczy

1.9.
Podział  zobowiązań  długoterminowych  według  pozycji  bilansu  o pozostałym  od  dnia  bilansowego

przewidywanym  umową  lub wynikającym  z innego  tytułu  prawnego,  okresie  spłaty:

a) powyżej  I roku  do 3 lat  -  nie dotyczy

b) powyżej  3 roku  do 5 lat  -  nie dotyczy

c)

1.10.

powyżej  5 lat -  nie dotyczy

Kwota  zobowiązań  w sytuacji  gdy  jednostka  kwalifikuje  umowy  leasingu  zgodnie  z przepisami  podatkowymi

(leasing  operacyjny),  a według  przepisów  o rachunkowości  byłby  to  leasing  finansowy  lub zwrotny  z

podziałem  na kwotę  zobowiązań  z tytułu  leasingu  finansowego  lub leasingu  zwrotnego:

nie dotyczy

1.11.

Łączna  kwota  zobowiązań  warunkowych,  w tym również  udzielonych  rzez  jednostkę  gwarancji  i poręczeń,

także  wekslowych,  niewykazanych  w bilansie,  ze wskazaniem  zobowiązań  zabezpieczonych  na majątku

jednostki  oraz  charakteru  i formy  tych  zabezpieczeń:

Nie dotyczy

1.12.

Łączna  kwota  zobowiązań  warunkowych,  w tym również  udzielonych  przez  jednostkę  gwarancji  i poręczeń,

także  wekslowych,  niewykazanych  w bilansie,  ze wskazaniem  zobowiązań  zabezpieczonych  na majątku

jednostki  oraz  charakteru  i formy  tych  zabezpieczeń:

Nie dotyczy

1.13.

Wykaz  istotnych  pozycji  czynnych  i biernych  rozliczeń  międzyokresowych,  w tym kwotę  czynnych  rozliczeń

międzyokresowych  kosztów  stanowiących  różnicę  między  wańością  otrzymanych  finansowych  składników

aktywów  a zobowiązaniem  zapłaty  za nie:

Nie  dotyczy

1.14. Łączna  kwota  otrzymanych  przez  jednostkę  gwarancji  i poręczeń  niewykazanych  w bilansie:

Nie dotyczy

1.15. Kwota  wypłaconych  środków  pieniężnych  na świadczenia  pracownicze:

- tab. 16

1.16. Inne  informacje:

Brak

2.

2.1. Wysokość  odpisów  aktualizujących  wartość  zapasów:

Nie dotyczy

2.2.
Koszt  wytworzenia  środków  trwałych  w budowie,  w tym  odsetki  oraz  różnice  kursowe,  które  powiększyły  koszt

wytworzenia  środków  trwałych  w budowie  w roku  obrotowym:

Nie dotyczy

2.3.
Kwota  i charakter  poszczególnych  pozycji  przychodów  lub kosztów  o nadzwyczajnej  wartości  lub które

wystąpiły  incydentalnie:

Nie dotyczy



2.4.

Informacje  o kwocie  należności  z tytułu  podatków  realizowanych  przez  organy  podatkowe  podległe  ministrowi

właściwemu  do spraw  finansów  publicznych  wykazywanych  w sprawozdaniu  z wykonania  planu  dochodów

budżetowych:

Nie  dotyczy

2.5.
Inne  informacje  niż wymienione  powyżej,  jeżeli  mogłyby  w  istotny  sposób  wpłynąć  na  ocenę  sytuacji

majątkowej  i finansowej  oraz  wynik  finansowy  jednostki:

i  "  ( ' -. IL I ' -, ,l"'  () - "  . I a - ' I a. iL 2 'j

(glówny ksjęgowy)

rb2.1,  C:',  ')-r

(rok,  miesiąc,  dzień) (kierownik  jed



Szkola  Podstawowa  nr  1 im.

Tytusa  i Jana  Dzialyńskich  w

Plewiskach

ul.  Szkolna  64

Tabe}a  nr  1  Zmiany  stanu  wartości  początkowej  wartości  niematerialnych  i prawnych  oraz  rzeczowych  aktywów  tnvalych  za  2021  rok

Lp. 'M'yszczególnienie

wartoŚĆ

początkowa  -

stan  na

początek

okresu

sprawozdawc

zego

ziviększenia zmniejszenia

wartość

początkowa  -

stan  na koniec

okresu

bpiiiwuzJawcz

ego
nabycie

przemie-

szczenie

iveivn.

inne

zwiększenia

ziviększenia

ogó)em
zbycie likwidacja

przernie-

szczenie

wewn.

inne

zmniejszenia

zmniejszenia

ogólem

1 2 j 4 ) 6 7 8 9 lO ll 12 ]3

I. Razem  wartości

niematerialne

i prawne

O,OO O,OO O,OO O,(H] O,OO O,O( O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

l.1 Licenąje  i prawa autorskie

do5iczące  oprogran'iowania
kompułerowego

1,2 Pozostale wartości  niematerialne  i

prawne
O,OO

II.
Razem  rzeczowe  aktywa

tiawale
11566  995,84 O,OO O,OG O,(H] O,OO O,OG O,OO O,OO O,OO O,OO l ] 566 995,84

2. Razem  środki  tnvgle ll  566 995,84 O,OO O,O(] O,OO O,OO O,OO O,DO O,OO O,OO O,OO Il  566 995,84

2. ] Gnintv,  w iyam l 400 000,OO O,OO l 400 000,OO

Gnintv  stanowiace  wlasność

)ednostki  sainorzadu  terytonalnego

przekazane  w

uz)itkowanie  wieczysłe  irui)iin

podmiołom

O,OO O,OO

2.2 Bridynki,  lokale i obiekty  inzynierii

1ądowe3,
9 803 378,84 O,OO O,OO O,OO 9 803 378,84

2.3
Urządzenia  techniczne  i inaszyny

317 36P,,76 O,OO O,OO O,OO O,OO 317 368,76

2.4 Środki  transpoitu O,OO

2.5 Inne środki  h'wale 46 248,24 O,OO O,OO 46 248,24

3. Środki  trwale  w budowie

(inwestyc.je)
O,OO

4. Zaliczki  na  środki  trwale

w budowie  (inwestvc,je)

(rok,  miesiąc,  dzień) (kierownik  '



Szko)a  Podstawowa  nr  l im.  Tytusa  i

Jana  Działyńskich  w Plewiskach

ul.  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  2 Zmiiiny  stanu  umorzenia/amort)azacji  wartości  niematerialnych  i prawnych  oraz  rzeczowych  aktywów  trwałych  za 2021  rok

Lp. Wyszczególnienie

umorzenie  - stan  na

początek  okresu

sprawozdawczego

zwiększenia zmniejszenia wartoŚĆ  początkowa  

stan  na koniec

okresu

sprawozdawczego

amortyzacja/

umorzenie

za okres

sprawozdawczy

aktualizacja
inne

zwiększenia

zwiększenia

ogólem

dotyczące

zbytych

skladnikó

W

dotyczące

zlikwidowanych

sk)adników

inne

zmniejszenia

zmniejszenia

ogólem

l 2 3 4 5 6 7 8 9 ll 12 13
l. Razem  wartości  niematerialne

i prawne
O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OG O,OO O,OO

l.l

Licenc)e i praiva auiorskie dotyczące

oproEtaraniowania komputerowego

l .2
Pozostale wattosci niemałenalne i prawne O,OO

IL Razem  rzeczowe  aktywa  trwale 2 600 108,71 280  125,53 O,OO O,OO 280 125,53 O,OO O,OO O,OO O,OO 2 880  234,24

2. Razem  Środki  tnvale 2 600 108,71 280  125,53 O,OO O,OO 280 125,53 O,OO O,OO O,OO O,OO 2 880  234,24

2. ] Grunl)a, sv 5am

Grumy stanowiace uałasnosc )etlnostki

samorzadu teiytonalnego  przekazane

w uz'5atkowanie wieczyste inn>mi podmiołom

2.2

Budynki,  lokale i obiekty inzynieni  lądoiiel,
2 5l0  947,78 247  657,61 247  657,61 O,OO 2 758  605,39

2.3 Urządzenia  łechnicme  i maszyny 51 070,58 29 588,68 29 588,68 O,OO 80 659,26

2.4 Śroai  jransporhi O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

2.5 Iiiiie  środki ti'wale 38 090,35 2 879,24 2 879,24 O,OO 40 969,59

3. Środki  trwale  w budowie

(inwestycje)
O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO

4. Zaliezki  na środki_trwale

w budowie  ':in'westycjej  E-X '-. - = -
O,OO O,OO O,OO ' O,OO  O,OO

_ --Jiv  _ :)a_<y(,73Ż')- ,- - igiĄwrr9 księgovvy') - Z - (rok, miesiąc, dzien) (kterowni - 3 * stkt)_  i .i  ], 2 H 7  -,. p,
C2 S a 'a» l a: ,"' : -" ;  a3 CI , :o  I  ł '%- Z 3  Ż Q 'i7 t 3 p

.,-  -
Sporządzii  .........,,,,....,

___ _ I -i:  -



Szkoła  Podstawowa  nr  l im.  Tytusa  i Jana  Działyńskich

w Plewiskach  ul.  Szkolna  64 62-064  Plewiska

Tabela  nr  3 0dpisy  aktua}izujące  wartość  aktywów  trwałych  za 2021  rok

Lp.

I

l.

2.

3.

4.

5.

5. I

Wyszczególnienie

2

Wartości  niematerialne  i prawne

Środki  trwale

Środki  tnvale  w budowie  (inwestycje)

Zaliczki  na środki  trwa}e  w budowie  (inwestycje)

Razem dlugoterminowe  aktywa  finansowe

Akąje i udzia}y

inne papiery wartoŚciowe

Iime 41ugotenninowe  aktyiva finansowe

Ogó)ei'i'i  - -  -  ' -  -  -- - - - - . 

(głdtvi';yrĘsjęgowy)

Sporządzi)

stan  odpisów  aktualizujących  zwiększenia  odpisów

na początek  okresu  aktualizujących  w ciągu  okresu

sprawozdawczego  sprawozdawczego

3 4

brak  brak

brak  brak

brak  brak

brak  brak

brak  brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

(rok,  miesiąc,  dziei'i)

zmniejszenia  odpisów

aktua}izujących  w ciągu

okresu  sprawozdawczego

5

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

stan  odpisów  aktualizujących  na

początek  okresu  sprawozdawczego

6

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak



Szkoła  Podstawowa  nr  l im.  Tytusa  i

Jana  Działyńskicli  w Plewiskach

ul.  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  4 Grunty  użytkowane  wieczyście  za 2021  rok

tp.

Wyszczególnienie  gruntów

użytkowanych  wiezcyście  - dane

identyfikujące  grunt

Wartość  gruntów  użytkowanych

wieczyście  - stan  na początek

okresu  sprawozdawczego

Zwiększenia  wartości  gruntów

użytkowanych  wieczyście  w ciągu

okresu  sprawozdawczego

Zmniejszenia  wartoŚci  gruntÓw

użytkowanych  wieczyście  w  ciągu

okresu  sprawozdawczego

stan  wartoŚci  gruntÓw

użytkowanych  wieczyście  na koniec

okresu  sprawozdawczego

1 2 3 4 5 6

Lokalizacja  i numer  dzialki nie  dotyczy nie  dotyczy nie  dotyczy nie  dotyczy

1. Powirzchnia  (r%)

Wartość (zl)

Lokalizacja  i numer  dzialki

2. Powirzchnia  (in')

Wartość (zl)

Lokalizacja  i numer  dzialki

3. Powirzchnia  (m')

Wartość (zl)

Lokalizacja  i numer  dzialki

4. Powirzchnia  (ma)

Wartość  (zł)

Ogółem o o o o

(g4T5a"'i.ęg(i_)H',::.:;'-',:':"' """(:'k,"?m'ief:EI'C,"'d):':e'i':)""" (k':'roWn*'tki)"""
?-

Ń s, I '-sie.  - ;  a '-/; - i;-  '- "

Sporządził.........
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Szkola  Podstawowa  nr  l im.  Tytusa  i Jana

Działyńskich  w  Plewiskach

ul.  Szkolna  64

Tabela  nr  5  Wartość  nieamortyzowanych  i nieumarzanych  przez  jednostkę  środków  trwałych,  używanych  na  podstawie  umów  najmu,  dzierżawy  i innych  umów,

w  tym  z tytułu  umów  leasingu  za rok  2021

Lp. Wyszczególnienie
wartośĆ  na  początek  okresu

sprawozdawczego

zwiększenia  w ciągu  okresu

sprawozdawczego

zmniejszenia  w ciągu  okresu

sprawozdawczego

wartość  na  koniec  okresu

sprawozdawczego

1 2 3 4 5 6

l. Gninty o,oo O,OO

2. Budynki,  lokale  i obiekty  inzynierii  lądowej, O,OO o,oo

3. Urządzenia  tecliniczne  i masz)rny O,OO o,oo

4. Środki  transportu O,OO O,OO

5.
Inne środki  trwale O,OO O,OO

Ogóiem O,OO O,OO

"""""""""'-"' f-Atki<gŁ " ' A ,' R g a, 3_=;'"za7 ź'-"  ksiejoQ)  -' a o (rok, miesiąc,  dzień)  (klerOWnlk  ')

i:i l 1='7  r '.=- u'i-:';,
'i  I+i--'  -  - --   '  -:-

BporzqHzxl:%..)-J'-_...oo'o..":F.,"-.a-'r>.'a>":'ov---yZ'aŚ;
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Szkoła  Podstawowa  nr  l im.

Tytusa  i Jana  Działyńskich  w

Plewiskach

ul.  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  6 Liczba  i wartość  posiadanych  papierów  wartościowych,  w tym  akcji  i udziałów  oraz  dłużnych  papierów  wartościowych  za 2021  rok

Lp. Wyszczególnienie

Stan  na początek  okresu

sprawozdawczego

Zwiększenia  w ciągu  okresu

sprawozdawczego

Zmniejszenia  w ciągu  okresu

sprawozdawczego

Stan  nakoniecokresu

sprawozdawczego

liczba wartoŚć liczba wartoŚĆ liczba wartoŚĆ liczba wartośĆ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Akcje o O,OO O,OO O,OO o O,OO o O,OO

l.1 nie  dotyczy

II. Udziały o O,OO o O,OO o O,OO o O,OO

2.1 nie  dotyczy

III.
Dlużne  papiery

wartoŚciowe
o O,OO O,OO O,OO o O,OO o O,OO

3.1 n!e dOtYCZY

IV. Inne  papiery  wartościowe o O,OO O,OO O,OO o O,OO o O,OO

4. l nie  dotyczy

Ogółem o O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO o O,OO

'.r;2:»Ł1 ,.» b 1'_' .-._ - .. , #(:głW:J":'J:'. ..-.'.l-.J-ksiegowy)  (rok,miesiąc,dzień)  (kierownik  ')
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Szkoła  Podstawowa  nr  l im.  Tytusa  i Jana

Działyńskich  w Plewiskach

ul.  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  7 0dpisy  aktualizujące  należności  za 2021  rok

Lp.
Wyszczególnienie  według  grup

należności

stan  odpisów  aktualizujących

na początek  okresu

sprawozdawczego

zwiększenia  odpisów

aktualizujących  w ciągu  okresu

sprawozdawczego

zmniejszenia  odpisów

aktualizujących  w ciągu

okresu  sprawozdawczego

stan  odpisów  aktualizujących  na

koniec  okresu  sprawozdawczego

1 2 3 4 5 6

1. nie dotyczy O,OO O,OO O,OO O,OO

2.

Ogółeią_ O,OO O,OO O,OO o

-" y(giA"'ks7e'g"ó'wy)""'f":':'=""""' "'('ro'k,:e-sią";7dzień) (kierownikŁ,-'lŹi)
1:1.ii.FI'iJ7l.:'l,,.
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Szkoła  Podstawowa  nr  l im.

Tytusa  i Jana  Działyńskich  w

Plewiskach

uL Szkoma  64

Tabela  nr  8 Informacja  o stanie  rezerw  za 2021  rok

Wyszczególnienie  rodzajów

Lp.  rezerw  wedhig  celu  icli

utworzenia

I

1.  brak

2.

2

stan  na początek  o)a'esu

sprawozdawczego

3

brak

zwiększenia  w ciągu

okresu

zmniejszenia  w  ciągu  okresu  sprawozdawczego

rOzwiazanie

5p1'H1yz(Ę1y(z(Hg0 W3/kOrZ9Sian1e (uznanie  rezerw  za Zbedne)  zmnie)szenta razem
4 5 6 7

brak

Ogótein

(rok,  miesiąc,  dzień)

"-' 7 0 :aeCR C



Szkola  Podstawowa  nr  I im.

Tytusa  i Jana  Działyńskich

w Plewiskach

ul.  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  9 Zobowiązania  długoterminowe  wedlug  okresu  spłaty  za 2021  rok

Lp.

Wyszczególnienie

zobowiązań  wedlug

pozycji  bilansu

Okres  wymagalności
Razem

powyżej I roku do 3 lat I'-=-=-=-=-I powyżej5  lat

wedltig  stanu  na:

poczatek  okresu

sprawozdawczego

koniec  okresu

sprawozdawczego

poczatek  okresu

sprawozdawczego

koniec okresu

sprawozdawczego

poczatek  okresu

sprawozdawczego

koniec  okresu

sprawozdawczego

poczatek  olu'esu

sprawozdawczego

(3+5+7)

koniec olu'esu

sprawozdawczego  (4+6+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO

nie  dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie  dotyczy

Ogółem o O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO o O,OO

'_ 'j""'owyo"" ' " " " " ' c'J)" l 1. 0 'i, 2 ę(główny  ) (rok,miesiąc,dzień)  (kierownik  -")

"1 T T;o ffi,-.r "  a' Q

!o-A,"o '- ' k_tA/ -.'l
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Szkola  Podstawowa  nr  I im.  Tytusa  i Jana

Działyńskich  w Plewiskach

uL  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  lO  Kwota  zobowiązań  zabezpieczonych  na  majątku  jednostki  za 2021  rok

Lp.
Wyszczególnienie  wedlug  rodzajów

zobowiązań
Kwota  zobowiązania

Wyszczególnienie  według  formy

i charakteru  zabezpieczenia  zobowiązania
Kwota  zabezpieczenia

1 2 3 4 6

l. brak O,OO O,OO O,OO

2.

Ogt'łein

-(,g4- "o'5tęg6"),-  _ _:.,=.; -"'='2":)rok', i'nies'i'ąc, dzień) :kffiro:;'śkf)
!( __i - J C }J  ł?-a-r  -,, .

Sporządził-'F.'.':-5('+uF.-f.f.:FJ' b""":""l-.



Szkoła  Podstawowa  nr  I im.  Tytusa  i Jana

Działyńskich  w  Plewiskach

uL  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  ll  Łączna  kwota  zobowiązań  warunkowych  (w  tym  również  udzielonych  przez  jednostkę  gwarancji  i poręczeń,  także  wekslowych,

niewykazanych  w bilanskie,  ze wskazaniem  zobowiązań  zabezpieczonych  na  majątku  jednostki  oraz  charakteru  i formy  tych  zabezpieczeń)

na  dzień  bilansowy

Lp.
Wyszczególnienie  według  rodzajów

zobowiązań  warunkowych

Kwota  zobowiązania

warunkowego

Wyszczególnienie  według  formy

i charakteru  zabezpieczenia  zobowiązania

warunkowego

Kwota  zabezpieczenia

I 2 3 4 6

1. brak o O,OO O,OO

2.

Ogółem

=' J :""'l  91Q-' - - - - - " a' ,,,,_ Ć. ,o,Z,_,r>. .8,:2-..SJ......... ""-.'_j[ł541......
(gióąnyk}ięgowy)  . (rok,miesiąc,dzień)  (kierowdnostki)" - ' - - 'ol I "  ' - - ' - "  - a ' a "  A

0  :  'J  T, -T  Ą  ':)'ń' }'
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Szkoła  Podstawowa  nr  l im.  Tytusa  i Jana  Dzialyńskich  w Plewiskach

ul.  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabe}a  nr  12  Czynne  i bierne  rozliczenia  międzyokresowe  za 2021  rok

Lp. Wyszczególnienie  według  rodzaju  roz}iczeń  międzyokresowych

Wartość  rozliczeń  międzyokresowych  według  stanu  na:

początek  okresu  sprawozdawczego koniec  okresu  sprawozdawczego

I 2 6

1. Rozliczenia  międzyokresowe  czynne  kosztów O,OO O,OO

Rozliczenia  międzyokresowe  czynne  kosztów  ogółei'n

2. Rozliczenia  międzyokresowe  czynne  przychodów o o

Rozliczenia  międzyokresowe  czynne  przychodów  ogółem o o

3. Rozliczenia  międzyokresowe  bierne  kosztów

Rozliczenia  międzyokresowe  bierne  kosztów  o,gółem o o

4. Rozliczenia  międzyokresowe  bieme  przychodów

Rozliczenia  międzyokresowe  bierne  przychodów  ogółem o o

. iii  (krS iii  iii  .  iii  ....IOl-'  ii  F .<). .A "i7Jł . iii  iiiii  .  M- JI Z..' iiiii
(kierowniinostkt__ __, (gł6.wny  a _ ) (rok,  miesiąc,  dzień)  ')
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Szkoła  Podstawowa  nr  1 im.  Tytusa  i

Jana  Działyńskich  w Plewiskach

ul.  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  13  Kwota  otrzymanych  gwarancjii  poręczeń  za 2021  rok

Lp.

Wyszczególnienie  według  rodzaju

otrzymanych  gwarancji  i

poręczeń

Kwota  otrzymanych  przez  jednostkę  gwarancji  i poręczeń

niewykazanych  w  bilaxisie  według  stanu  na:

Kwota  zobowiązań  zabezpieczonych  otrzymanymi  (niewykazanymi

w  bilansie)  gwarancjami  i poręczeniami  według  stanu  na:

początek  okresu  sprawozdawczego koniec  okresu  sprawozdawczego początek  okresu  sprawozdawczego koniec  okresu  sprawozdawczego

l 2 6

1. brak o O,OO O,OO O,OO

Ogółem

(k'i::'*"""""""'='
..e=  .O»')  -2"-ŁŃ'  (" S ż'7, _--- _- : (główŃ}  księgo.ę)".-..  (rok,  miesiąc,  dzień)  _)ednostki)
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Szkoła  Podstawowa  nr  1 im.  Tytusa  i

Jana  Działyńskich  w Plewiskach

ul.  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  14  Wysokość  odpisów  aktualizujących  wartość  zapasów  za 2021  rok

Lp. Wyszczególnienie

stan  odpisów  aktualizujących

na początek  okresu

sprawozdawczego

zwiększenia  odpisów

aktualizujących  w ciągu  okresu

sprawozdawczego

zmniejszenia  odpisów

aktualizujących  w ciągu

okresu  sprawozdawczego

stan  odpisów  aktualizujących  na

początek  okresu  sprawozdawczego

1 2 3 4 5 6

1. brak brak brak brak

2. brak brak brak brak

3. brak brak brak brak

4. brak brak brak brak

5. brak brak brak brak

Ogólem

:lJ) 0'ó )_F ..-.'..'l-.:h....='i.
1=(gł6wny ia  -  :  _  -_,_  _,  _,  (rok, miesiąc,  dzień) (kierowniunostki)
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Szkoła  Podstawowa  nr  l im.  Tytusa  i Jana

Działyńskich  w Plewiskach

ul.  Szkolna  64

62-064  Plewiska

Tabela  nr  15  Koszt  wytworzenia  środków  trwałych  w budowie,  w tym  odsetki  oraz  różnice  kursowe,  które  powiększyły  koszt  wytworzenia  środków  trwałych

w budowie  za 2021  rok

I

t,p.

I

Wyszczegt51nienie
I

Stan  środków  trwałych  w  budowie  na poczatek

roku

Koszty  wytworzenia  poniesione  w ciągu  bieżącego

okre:;u  sprawozdawczego Stan  środków  trwałych

w budowie  na koniec

roku  (saldo)ogółem
w tym:

ogółem
vi  tym:

odsetki różnice  kursowe odsetki różnice  kursowe

l 2 3 4 5 6 7 s 9

1. nie  dotyczy o,oo o,oo o,oo O,OO O,OO O,OO O,OO

2.

_,

4.

5.

6.

7.

Ogółem O,OO O,OO O,OO o,oo o,oo O,OO O,OO

[

_':.'=_ł"-"q"':l=') (r"'o'k',"ntie'siąac,Żdz':eń) (k)e:'owni#-tki)
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Szkoła  Podstawowa  nr  l im. Tytusa  i Jana

Działyńskich  w Plewiskach

ul. Szkolna  64

62-064  Płewiska

Tabela  nr  16  Kwota  wypłaconych  środków  pieniężnych  na świadczenia  pracownicze

Lp. Wyszczególnienie Kwota  wypłaconych  świadczeń  pracowniczych

I 2 3

I odprawy  emerytalne  i rentowe
18253,20

2 nagrody  jubileuszowe
46 998,30

3 ekwiwalent  za urlop 22 952,64

4 odpis  na ZFŚS
284  613,96

5 xnne 372 532,50

Ogółem 745  350,60

r"  i r  I (

(rok,  miesiąc,  dzień) (kierownik  j


