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środkl trvrałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000,00 zł wyceniane są w cenle

irabl,cia iub koszcie wytworzenia. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową

DocZąWsZyodmiesiącanćstępnegopomiesiącuprzyjęciadoeksploatacjiwedługstawek
wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

jecnorazow o, przezspisanie rv koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

1) książki i inne zbiory biblioteczne;

2) środki dydaktvczne służące procesowi dydaktyczno_wychowawczemu realizowanemu

iv szkołach i placówkech oświatowych;

3) ocizież i umundul,orvanie:

4i meble idywany;
5j in,luentarz żywy;

6) pczostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej

wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy

arnortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 1OO% ich wartości, W momencie oddania

'T::ffi,: nakłady na uiepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 O00,0O zl

podwyższają wartość pcczątkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 oo0,00 zł odnoszone

są rv koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,

Pozostałe środki tl.rvałe o wartości powyżej 1 000,00 zł do 10 oO0,0O zł zalicza się bezpośrednio

koszty u m uJe się ewid encJ ilościowo-Wa rtościowej
drobny

sko-ce iżej 350,00 zł)- o cha rakte rze Wyposa żen stanowi ące
środki pon

il
S n ie

trwa łe nl
eWl

n ne
ani Wa rtosc;iowe a nl ościowej to

la

noscl s

INFORMACJA DODATKOWA

jednostki



gospodarczy do utrzymania czystości i higieny pomieszczeń, sprzęt typu kuchennego, sprzęt l artykuły

biurowe, drobne akcesoria stanowiące wyposażenie pomieszczeń, n,lateriały i artvkuły słuzące

bieżącej konserwacji placówki.
Zakupione zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, oarowane wycenia

się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzor:ej przez dyrektora. Rozchody

wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez wzg!ędu na wartość umarzane są W

t)O% w miesiącu przyjęcia do używania.
Nalezności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz fia koniec

kazdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według waftości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT', a na dzień bilansowy oraz na

koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty.

5. inne informacje
Nie dotyczy

ll Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1,

I.t, szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niernaterialnych i

prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i znrniejszenia z

tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a

dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia

Konto 011 Stan 01.01.2021

Grunty Gr.0
L20
Budynki Gr.1
3 378 27

Budowle Gr.2
25 17

Maszyny i urządzenia Gr.3-6
1,4 472,13
Środki transportowe Gr.7
15

Narzędzia i przyrządy Gr.8
25 0I
Razem
4Lo,56

3 579

Konto 013 Stan 01.01.2021
pozostałe środ ki trwałe
446 65

Konto 014 Stan 01.01.2021

Zbiory biblioteczne
37 277,87

Konto 071 stan 01.01.2021

BudynkiGr.1 1.702.5t1,32

Budowle Gr.2
23 545,92

Zwiększenia Zmniejszenia Stan 31.1"3.2021

120 980,50

5 JG5 C,91,4C

ż5171,,54

:,4 472,13

115 000,)C

ż:: C1I,2ż

Razei"n

6 2G6 79

Stałr 31.12.2021

505 208,17

itan3L.L7.202t

38 551,,38

Stan 31.12,2021

i Ei9 587,16

23 209,9a

2 627 3L6,t3

2 627 316,L3

Zwiększenia Zmniejszenia

72 t05,7I 13 549,00

Zwiększenia Zmniejszenła

7274,0t

Zwiększenie
umorzenia

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenie
r§cu ne

43 788,60 72287,84

839,28 503,26



Maszyny i urządzenia Gr.3-6 !4.47z,t3
1,4.4 13

Środki transportowe Gr.7 2 100,00 14 9].0,00

L2
Narzędzia i przyrządy Gr.8 250tt,2z
250

Razem: 1 778 350,59 43 788,60 839,28 74891.,L0 1 896 191,01

Konto 072 Stan 01.01.2021 Zwiększenia Zmniejszenia Stan 31.12.2021

Umorzenie pozostałych śr. trw, 73 379,7z 13 549,00 543 760,05

483 33
dysponuje ki

L,2, ktual rtość kową środków trwałych, W tym dóbr ku ltu ry o le jed nostka ta m
a ną Wa ryn
informacjami

Brak da

1.3. kwotę dokona nych W trakcie roku obrotowego odpisów aktua liza cyjnych Wa rtośćaktywów trwałych

od rębn le dla dlugote rml nowych aktywów niefinan sowych 0raz dlugotermi nowych a ktywów

fina
Brak da

t.4. wartość ntów
Nie

sc nleamo rtyzowanych ub nleu marzanych prze jednostkę środków trwałych, używanych na
1,5. Wa rto

e umoW umów W z umoW

da

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych pa pierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych

Nie

d od pisach aktual izujących Wa rtośćnależności,ze wskazaniem sta nu na początek roku
1.7 ane o

roku obrotowego, z
obrotowego, zwiększeni Ch, wykorzysta niu, rozwiązan lu I stanle na ko nlec

uwzględ nlen iem na leżnościfina nsowych jedn ostek samorząd u te rytorial ego (stan pożyczek

Nie

1,8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzen ia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

niu i stanie ko
Nie d

pod ział zobowiąza n długoterm nowych według pozycji bilan su o pozostałym od dnla bi lansowego,
1,9.

u lu b z l n okresie

a 1 roku do 3 lat
Nie d

3do5lat
Nie

5 lat
Nie

1.10 kwotę bowiąza n W sytua cj gdy jed nostka kwa lifikuje u moWy easingu zgodn le z przeplsa ml
zo

chunkowości byłbyto
pod atkowymi operacyj ), przepisów o ra

z n z leasilu b

(leasing
na
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Wedlug

Nie

fina lub

leasing fi nansowy

t.Ll

LL

na majątkulączną kwotę zobowiązań

a

Nie

jedn ostki ze wskazaniem charakteru iformy



7.t2, ńież udzielonych
poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazanie

przez jednostkę gwarancji i

m zobowiązań zabezpieczonych

na majątku jednostki oraz charakteru i formy-tych zabezpieczeń

Nie d

1.13 wyka z istotnych pozycj I czyn nych biernyc h rozliczen międ zyokresowych, W tym kwotę czynnych

rozlicze n m iędzyokresowych kosztów stanowiących rozn icę m iędzy Wa rtościąotrzymanych

fina składników a a lem za za nle

Nie d

t.l4, ed ra ll w bilansie

Nie dotyczy

1.15 środków na świadczenia coWnrcze

53 010,32 zł - nagrody jubileuszowe

444,00 zŁ ekwiwalent za niewykorzystany urlop

53 zŁ RAZEM

1.16. lnne informa e

Nie

2

z.t. aktua wartość
Nie

2,2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które

koszt nia środków w budowie w roku

Nie

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

które nle
Nie

z.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy

ministrowiwlaściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w spra

podatkowe podlegle

wozdaniu z wykonania

nu dochodów
Nie

z,5 inne informa
Nie d

3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

ltl oraz nik fina nostki
Nie
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