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I1, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
11.

I.l nazwy jednostki
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich ir Rohakowie

1.2 siedzibę jednostki
Rohakowo

1.3 adres iednostki
62-023 Gądki, nL Szkolną 3, Rohakowo

1.4 podstawowa przedmiot działalności jednostki
edukacja

2 wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020-3112.2020

3.
|v-ssi.iJiD1it.',Tv jprawizo-inie mi..i- ..i-.-.v z iTTe? i uTrk ląc.-iw i> ze 11 . ,ri irt ? >TT7T. ■ % ii nauFzydbe .u earci?.u-i aTflfirzĄdii teri :ot nnn^gn 
wchodź,i ednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania Finansowe
Nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości, w tym metod wycen-, akt.wów r pasywów(także amortyzacji r
Przedmiotu o wartości odSOO.fiO do PI il/Hljii) zi (włącznie) są objęte ewidencją liosciowó-wartosciówą i podlegają jednorazowej amortyzacji 
M' miesiącu oddania ich do używania Przedmioty o wartości poniżej 500,00 zł odpisywane są m> koszty materiałów i me podlegają ewidencji , 
ilościowo-wartosciuowej. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 ,
000,00 zł amortyzuje się metodą liniową na koniec roku. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50% Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się 
kosztów ir czasie

5 inne informacje
nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmiiją w szczególności :
1.

LI

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.wartości niematerialnych i prawnych .zawierający stan tych aktywów 
na początek roku obrotowego.zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości.nabycia .rozchodu, przemieszczeń i a wewnętrznego 
oraz stan końcowy ,a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 
umorzenia

\zaL 1.1
1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w hm dóbr kultur. - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 
mefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy

1.4 Wfióści gruntów użytkowanych wieczyście
•Vre dotycz)'

!'-5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 
umów, w tym z tytułów umów leasingu
zakl 5

1.6 liczb% oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w hm 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 zaerożomch)
ZuU.7

1.8
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenie na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 
końcowym.
nie dotyczy

1.9
podział zobowiązań długoterminowych wegług pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym 
z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

' ar powyżej 1 roku do 3 łat
nie dotyczy

b. powyżej 3 do 5 lat
nie dotyczy

c) powyżej 5 lat
nie dotyczy

1.10

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według 
przepisowo rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub 
leasingu zwrotnego
nie dotyczy

LII łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i forrm tych zabezpieczeń
nie dotyczy

L12
łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanycłf 
w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i form,.' tvch zabezpieczeń
Nie dotycz)'

1.13
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłat1, za nie
zol. 1.13

1.14 łączną kwotę otrzymam ch przez jednostką gwarancji i poręczeń niews kazanych w bilansie
zaL 1.14

115 kwotę wypłaconych środków pieniężni ch na świadczenia pracownicze
Zttl.1.15

1.16 inne informacje
me dotyczy

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
zaL2.2

2.3 <wotę i charakter poszczególnych pozycii przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wYstitpiłi incydentalnie
ZUŁ2.3

2.4
nformacjeę o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi właściwemu do spraw 
inansów publicznych wykaz* wanych w sprawozdaniu z w konania planu dochod budżetowych
Nie dotyczy

2.5 nne informacje

3.
nne informacje niż wymienione powyżej,jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
inansow'. jednostki

GŁÓWNY (rok, miesiąc, dzień ) (kierownik jednostki)

■Joanna Weil! '■rt ■ Dudzińska

KOŁY



Główne składniki aktywów trwałych

l-p-
Grupa 
KŚT

Nazwa grupy rodzajowej składnika 
aktywów według układu w bilanse

Wartość 
początkowa 

stan na 
początek roku 

obrachunkoweg 
o

Zwiększenie wartości początkowej

Ogółem zwięk
szenie 

wartości 
początkowej 

(5+6+7+8)

Zmniejszenie wartości początkowej
Ogółem 

zmniejszenie 
wartości 

początkowej 
(10+11+12+13)

Wartość 
początkowa-stan 
na koniec roku 

obrotowego (3+8- 
13)Aktu

alizacja Zakupy

Przychody - 
inne( w tym 
darowizny, 
rozliczenie 
inwestycji)

Przemie
szczenie* Zbycie Likiwidacja Przemiesz 

czenia
Inne (w tym 
darowizny)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 0 Grunty 319 323,00 0,00 0,00 319 323,00

1 a. 0
Grunty oddane w użytkowanie 
wieczyste - UMiG 0,00 0,00 0,00

Ib. 0
prawo użytkowania wieczystego 
gruntów - UMIG 0,00 0,00 0,00

2. 1 Budynki i lokale 1 080 338,82 0,00 0,00 1 080 338,82

3. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 194 718,19 43 025,40 43 025,40 0,00 237 743,59
4. 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

5. 4
Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogolnego zastosowania 0,00 0,00 0,00

6. 5
Maszyny, urządzenia i aparaty 
specjalistyczne 0,00 0,00 0,00

7. 6 Urządzenia techniczne 14 950,00 0,00 0,00 14 950,00
8. 7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00

9. 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 14 550,90 0,00 0,00 14 550,90

10.
Wartości niematerialne i prawne - 
umarzane jednorazowo 13 960,55 3 105,99 3 105,99 0,00 17 066,54

11.
Wartości niematerialne i prawne - 
amortyzowane metod liniową 0,00 0,00 0,00
razem 1 637 841,46 0,00 3 105,99 43 025,40 0,00 46131,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 683 972,85

Zmiana stanu wartości pozostałych środków trwałych umarzanych jenorazowo

Lp. Nazwa grupy rodzajowej składnika 
aktywów

Wartość 
początkowa 

stan na 
początek roku 

obrachunkoweq

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem zwięk- 
szenie 

wartości 
początkowej 

14+5+6+7)

Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 
początkowej 
(9+10+11+12)

Wartość 
początkowa-stan 
na koniec roku 

obrotowego (3+8- 
13)

Aktu
alizacja Zakupy

Przychody - 
inne ( w tym 
rozliczenie 
inwestycji)

Przemie
szczenie* Zbycie Likiwidacja Przemiesz 

czenia
Inne (w tym 
darowizny)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 konto "013" 487 815,30 154 418,94 154 418,94 0,00 642 234,24

67 408,62| 81 045,30
 ZBIORY BIBLIOTECZNE 

| 2 741,50| 10 895,18| 13 636^8j~[konto '014



Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp. Grupa według KŚT Stan na początek 
roku obrotowego

Zmiany w trakcie roku obrotowego Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(3+4-5)Zwiększenie Zmniejszenie

1 2 3 4 5 6

1. Grunty, w tym: 0 0 0 0,00
z tytułu umów dzierżawy 0,00

0,00

2.
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej, w tym: 0 0 0 0,00
z tytułu najmu 0,00

0,00

3.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
z tytułu umowy dzierżawy 0,00

0,00

4
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w 
1YHL 0,00 0,00 0,00 0,00
z tytułu umowy dzierżawy 0,00

0,00

5
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, 
gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
z tytułu umowy dzierżawy 0,00

0,00



Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp. Grupa należności

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan na 
koniec roku 
obrotowegoZwiększenie Wykorzystanie

uznanie za 
zbędne

1 2 3 4 5 6 7

1.
Należności z tytułu dostaw towaró i 
usług 0,00

2. Należności od budżetów 0,00

3.
Należności z tytułu ubezpieczeń i 
innych świadczeń 0,00

4. Pozostałe należności 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Wyszczególnieni (tytuł rozliczenia 
międzyokresowego)

Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku

1. Czynne rozliczenia 
międzyokresowe: 0,00 0,00

1. Koszty mediów-prognozy

2. Prenumeraty, abonamenty

II. Bierne rozliczenia międzyokresowe 0 0

1............

2............



Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych 
gwarancji i poręczeń)

Kwota otrzymanych 
gwrancji i poręczeń ilość

1. Poręczenie wadium 15 000,00 zł 2
2. Należytego wykonania kontraktu i usunięć 3 915 047,64 zł 44
Razem 3 930 047,64 zł 46



Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota wypłaconych 
świadczeń w 2018 roku

1 Ekwiwalent za urlop
2 457,24

2 Nagrody jubileuszowe 27 768,98

3 Odprawy emerytalne

4 Odprawa art.20 KN

5,
Razem 30 226,22



Przychody i koszty występujące incydentalnie:
Wyszczególnienie w 2019 r. w 2020 r.

Przychody występujące incydentalnie, w tym: 0,00 87 596,17

1) odszkodowania

2) darowizny -pieniężne

3) darowizny materialne

4)........... 87 596,17

Koszty występujące incydentalnie 0,00 6 913,00
1)COV1D 19 6913
2)..........



Wyszczególnienie

Koszty wytworzenia w roku ubiegłym Koszty wytworzenia w bieżącym roku

Ogółem w tym: Ogółem w tym:

odsetki różnice 
kursowe odsetki różnice 

kursowe
Środki trwałe oddane do 
użytkowania w roku 
obrotowym 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki trwałe w budowie

0,00 0,00 0,00 0,00



Bank Spółdzielczy w Kórniku Bank Spółdzielczy 
w Kórniku

18 ..9

L.p. Id transakcji

Okres za Jaki generowane są wyciągi: 07.06.2021 - 07.06.2021
Suma kontrolna transakcji uznaniowych: 0,00
Suma kontrolna transakcji obciążeniowych: 88 272,82
Liczba wyciągów w zestawieniu: 1

Numer rachunku: 06 9076 0008 2001 0015 8613 0001

Wyciąg nr 88 za okres: 07.06.2021 - 07.06.2021
Data wystawienia: 08.06.2021

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH W ROBAKOWIE 
SZKOLNA 3

Rodzaj rachunku:

RACHUNEK BIEŻĄCY

Waluta r-ku:

PLN

Stopa % na dzień wystawienia 
wyciągu:

Ma: 0 %, Wn: 7.2 %

62-023 ROBAKOWO

Opis operacji Kwota operacji Saldo po operacji

Saldo początkowe: 122 001,52

1 2021.06.07/156/1
07.06.2021
07.06.2021

składki
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szamocka 35
01-748 Warszawa
83600000020260017772548606

-88 272,82 33 728,70

Saldo końcowe: 33 728,70

Kolumna id transakcji zawiera kolejno: identyfikator dokumentu w systemie transakcyjnym, datę operacji oraz datę księgowania w systemie transakcyjnym.

Limit debetu/kredytu do wykorzystania: Suma transakcji uznaniowych: Suma transakcji obciążeniowych:

0,00 0,00 88 272,82
Informacje dodatkowe: Zapytania i reklamacje prosimy kierować pod numery

telefonów:
618170401

Środki pieniężne deponentów, w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zgromadzone na rachunku bankowym są objęte systemem 

gwarantowania depozytów na zasadach określonych w powyższej ustawie, do wysokości kwoty 100 000 euro lub jej równowartości.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie 
wymaga podpisu ani stempla.

Strona wydruku 1/1


