
INFORMACJA DODATKOWA

L Wprowadzenie do sprawozdania fi nansordego, obejmuje w szczególności:

l.

1.1 nazwęjednostki

Zespół Szkół Rolnicrych Centrum Kształcenia Zawodowego

1.2 siedzibę jednostki

Swidwin
1.3 adresjednostki

ffituss
1.,4 podstawo§y przedmiot działalności j ednostki

Edukacja 8022

2. wskazanie okresu objętego splawozdaniem

Styczeń - grudzień rok 2020

3. wskazanie, ż:e sprawozdanie finansowe zawiera dale łączne, jeźe]i w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki

samorządu ter},torialrrego wchodząjednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

iednostkowe

4. omówienie przyjęfych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (akze
anroĄzacj i)

AĘwa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany
ustawą o rachuŃowości - informacje wg, załącmikart l.
Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachuŃowych:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek okeślonych w

przepisach o podatku dochodowyn od osób prarvnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia śroclka

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3, zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie pó źsti.ej n|ż z chwilą nównania odpisów umorzeniowych

z wartością początko\ryą środka trwałego lllb ptzemaczenia go do likwidacji, sprzedaĄ lub stwierdzenia
jego niedoboru.

4. wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aIćualizacji
zgodnie z zasadami okeślonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.

5. Odpisy umorzeniowe środków ffwałych oraz wartości niematerialrrych i prawnych ujmuje się w księgach
rachunkotych rocmie, według stanu na koniec roku.

6, Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do uąywania, umarza się:
a) ksiązki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktycme słuące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i

placówkach ośWiatowych,
c) odzież i umundurowa.nie,
d) meble i dyrłany,
e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i plawne o wańości mieszcącej się

w przedziale 0,01 zł - 3.500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania
przychodu w l00 % ich wartości w momencie oddania do używania.

,7.

8,
Nie umarza się gruntów oraz dóbl kultury.
Środki trwale oraz waltości nięmatelialne i pmwnę amońyzuje się rnetodą liniową
Skladniki majątku o Waftości;

- nie przekraczającej ... ... ,.. zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działa|ności i nie podlegają
ewidencji bilansorłej i pozabilansorłej:

- w przedzia|e . .. . . ..zł , .. . . . . , . . , zł podlegają odpisaniu W ciężar kosztów Zużycia mateliałów W

momencie przekazania ich do uźytkowania i są objęte ewidencją ilościową;

- w przedziale 0,0lzł 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej nakoncie pozostałe środki tfwałe.
l0. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawieniejego części składowych stanowi

iniegralną część dokumenfu OT - Przyjęcie Środka Trwałego.
t l.Na dzień bilansowy środki hwałe (z wyjątkiem gruntów) rł7cenia się w wartości netto d. z uwzględnieniem

odpisów umorzeniorvych ustalonych na dzień bilansowy.
12. Gospodafka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy

zastosowaniu metody wg cen nabycia



5. inne informacje

I :!e istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,

IL Dodatkowe informacj€ i objaśnienia obejmują w szczególności:

l.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematelialnych i prawnych,

zawierający stan tych aktywów na pocątek roku obrotowego, nviększenia i znniejszenia z §4ufu: aktualizacj i

waltości, nabycią rozchodu, przemieszczenia wełnętrmego oraz stan końcowy, a dla majątku amoĄzowanego

- podobne przedstawienie stanów i t}tułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

- informacje wg. załącznikaw 2

1.2. aktualną wartość rynkową środków bwałych, w Ęm dóbr kultury - o ilejerlnostka dysponuje takimi informacjami

),Tie posiada

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośó aĘwów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansołych oraz długoterminowych aktywów finansowych

- *ypeŃi ńwiat Świdwiński

1.4. wartość gruntów użytkowanyclr więczyście

- wypełnia Powiat Swidwiński

1.5. waxtość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków hwĄch, używanych na podstawie

umów najmu, dzierźzwy i innych umów, w tym Z łłułu umów leasingu

- informacje wg. załącznika nr 3

1.6. |iczbę oraz Wallość posiadanych papierów wartościowyclr, W tym akcj i i udziałów oraz dłuznych papicrórv

wafiościowych
_ *vp"łnia ńłiii Świdwinski

1.1 , dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,

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

finansowych jednostek samorządu terlorialnego (stan pożyczek zagrożony ch)

- informacje wg. załącmika nr 4

1.8. dane o stanię rezerw według celu ich utworzenia na początek Ioku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,

rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie prowadzi rezerw

1.9. podział zobowiązan długoterminowych według pozycji bilansu o pozostaĘłn od clnia bilansowego,
przewidywan;łn umową lub wynikającym z innego §tułu prawnego, okesie spłaty:

a) powyżej l roku do 3 lat

- informacje wg. załącznika nr 5

b) powyżej3do5lat
- informacje wg. załącznika rtr 5

c) powyżej 5 lat

- informacje wg. załącznika nr 5

1,10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedfug przepisów o rachuŃowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem

na kwotę zobowiązań z §tułu leasingu finansowego lub leasingu zwTotnego

1.1 1 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń

- wypełnia Powiat Świdwiński



l.|2. łączną kwotę zobowiązań warunkoł7ch, w tyn] równieź udzielonych plzez jednostkę gwarancji i poręczeń,
takźe wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazanięm zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i folmy tych zabezpteczeń

- wypełnia Powiat Świdwiński

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czyrnych rozliczeń
międzyokesowych kosztów stanowiących róźnicę międry wańością otrzymanych finansowych składników
aĘwów a zobowiązaniem zapłaty za nie

- informacje wg. załącznika nr 6

|.l4. łącmą kwotę otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w biIansie

- wypełnia Powiat Świdwiński

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- informacje wg. załącznikaar 7

1.16. inne informacje

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień3I.12.2020 roku pomiędzy jednostkami.

)

2.1. wysokość odpisów alcualizujących wańość zapasów
. informacje wg. załącznika ff 8

2.2, kosż wlrtworzenia środków hwałych w budowie, w tym odsetki oraz róznice kursowe, które powiększyĘ koszt
wytworzenia środków trwaĘch w budowie w roku obrotowym

- informacje wg. załącznika nr 9

2.3. kwotę i charakter po szczególnych pozycji przychodów lub kosźów o nadzwyczajnej wartości lub któIe wystąpiły
incydenta]nie

- informacje wg. załącznika nr l0

2.4, informację o kwocie należności z tytufu podatków realizowanych prupz organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budżetowych

2.5. inne informacje

w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT

3. lnne informacje niż Wymienione powyżej,jeźeli mogłyby w jstotny spoSób Wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- informacje o znaczących zdaruedach, dotyczących lat ubiegĘch, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego,

- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu fi nansowym,

- zmiany w polityce rachunkowości,

_ 
*:.1::' *"*uw i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. Fundusz Pracy),

ówr.ly x

mgr inż. A
2021.02.18

(rok, rnięsiąc, dzięń)

ZESPOŁ SZKOŁ ROLNlCZYC:
cENTRUM KsłAtcENlA żAWODoWEGi

im. stelańa ŻeromskieĘo
78_300 swidwin, ul, sżczecińska 88
, l i4 355 25 82. tel./fax 94 365 08 :

NlP 67ż-77|43-D 4



załącznlk nr 1

Pkt1.4. lnformacli dodatkow9'

Prźylęto zasady (po|itykl) rachunkowoścl, w tym mgtody wyceny aktywów i pasywóW

Lp. Metody wyceny aktywów i pa§ywów tJWagi

3 4
1 Wartościniemate alne i prawne WedłJg cen nabycia

żmnlejszonych o odpi9y amortyżactjne lub umorzeniowe, a lakże odpisy ż Mułu
tMałej utraty Wańości

dotyczy

Według kosżtów wytworzenia
zmn]ejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy ż Mulu
tMałei ltralv Wartości

dotyczy

Wędług Wańości pżoszacowanej (po aktualiżacji Wyceny ślodków lrwałych)
zmniejsżonych o odpisy amońyżacyjne lub umoźeniowe, a także odpisy z Mułu
trwałej Ut aty Wańości

dotycry

2 srodkitMałe Według cen nabycia
zmniBjszonych o odpisy amortyzacyjne lub umoźenio,,łe, a także odpi§y z Muł,l
tNałej utEty w?rtoścl

dotyczy

WedłUg ko§ztów Wytwożenia
zmniejszonych o odpisy amortrźacrne lub umożenaowe, a także odpisy z Mułu
tMałej utraty WEńości

dotyczy

Według wariości pżesżacowanej (po aktualizacjiwy6€nyśrodkóWtrwavch)
zmniej§zonych o odpisy amortyżacyjne lub umorzeniowe, a iakże odpisy z MUłu
kwałej utraty Wańości

dotyczy

3 srodki tMałe w budowie (inwestycje) WWysokościogóu kosztów pożosąących w bezpoślednim żWiążku z ich nabyciem
lub Wytwożeniem, pomniejsżonych o odpisy z MUłu tlwaĘ uiraty Wańości

doiycży

Ą lJdziavw jnnych jednostkach oraz inne
inwestycje żaliczone do ak§lr'r'óW tMałych

Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z Mułu tMałej ut€ty Wańości lub
W€dluq Wańości godziwej

nie dotyczy

W€dług skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywóW został
określony termin wymagalności

nie dotyczy

5 l,,'dziav w jednostkach WodłUg ceny nabycla pomniejszonej o odpisy z §^ułu twaĘ utraty WartoŚci lub
Według wańości godżiwej

nie dotyczy

WedłUg skorygowanej ceny nabycia _ jeśli dla danego §kładnika aktywów zo§tał
określony termin Wymagalności

nje dotyczy

metodą plaw wła§noŚci nie dotyczy

6 lnwestycje krótkoterminowe wediug ceny (wartości) rynkowej nie dotyczy

WedłJg ceny nabycia nie dotycży

Wedłrg ceny (Wańości) rynkowej, żależnie od tego, kióra z nich jest niższa albo
według §korygowanej ceny nabycia, jeźelidla danego składnika aktywóW został
określonylermin wymagalności, a krótkotermino\^/e inweslycje, dla których nie
istnieje akiywny rynek, W inny sposób określonej Wańości godz]Wej

nie dotyczy

7 Rżeczo\ł€ składniki aktywów obrotowych Według c€n nabycia lub ko§ztów wylwożenia nie t^yższych od cen ich spżedał
netto na dzień bilansoł/y

dotyczy

8 Należności i udzielone połczki W kwocie Wymaganej żapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności dotyczy

9 zobowiążania W kwocie Wymagającei zapłaty dat!cZ|

- prży czym zobowiązania finansowe Według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka pżeznacza je do spżedaą
W okresie do 3 mie§ięcy, to według Waatości rynkowej lub inaczej określonej Wańości
godźaWej

nie dotyczy

10 RezeMy w uzasadnionej, wiarygodn je oszacowanej wartości dotycży

11 Udziały (akcje) Masne Wediug cen ńabycia n]e dotyczy

12 Kapita' (fundusze) \łdasne olaz pozostałe
aktywa i pasywa

W warloŚci nominalnej dotyczy

2021.02-18

(roti, ńiesńc, azieli)

ZEsPoŁ sZKÓŁ RoLN]Qł_C] i

cENTRUM KsłALcĘNlA ZAWOUOWE(J
im_ stefana zeiomsklego

78-30o świdwin, ul,5żczecińska 88
t.l,94 365 2s aż, tel,/fax 94 365 08 ]

Nlp 672,11,43_224

§Y

mgI inż,



z.łącznlk nr 2

Pkt,l1.1.1. ln o.macj| dodattow€J

Gł\ówn€ sldadnlki aktywów trwałych

łff c,upy todąMi .kHnlk

kioćć refu 3h.d.lkó{ a{leół

ll14) 113-17)

gudynk i lo§l€ .E 3półlż €lee plM do
okalu uż}lłMgo i sp.5ldr. e€
dasno&! e pnwo do bkźlu

obi.kł nżyniel lądrei i*!dn.j

Kdly i maqiy en.aelFźn.

Magyny uźądei , , apa..ł ĘÓln€o

M.,ąiyuŹądŻen5i.p..aly Il,.-,-I
I ?.:oeł.oo|

ńieodp]atń€ prrekażańie m ędry jednoślk3m Powiatu Św]dwińśk]€go

2ó2l.n2.1a

a€, sPĆŁ szKÓŁ. RQLN/cZ}

::l#łXi*:Ę!ffi?[{i|78.3a0
#,ti,f ,l6it$3.i jt?§."

tel. są ge!'żiói

GŁóWN lĘGoWY

O,r;;r1;111;i.2,7;;ł;E;

",rp/f
^ffiil*r".*,u,



zaĘcznik nr 3

PkLl1.1.5. lnformacii dodatkowej

Środki trwałE nieamońzowane i nieumarzane *

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych pżezjednostkę środków tMałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

2021.o2.1a

(rok, miesiac, dzień)
żEsPoŁ szKoŁ RoLNlCZYCl-{
CENTRUM KszTALcEN]A ZA!łODOWE0 ,

im. stefana żeromskiego
78-3o0 śWidWin, ul. szczecińska 88

te|.94 365 25 82, te|,/fax 94 365 08 . ]
NlP 672_11.43-224

Lp. Grupa wedtug KŚT stan na pocątek roku
obrotowogo

zmiany stanu w trakcie ]oku ob.otowogo stan na konigc loku
obrotowego

(3+,t.5)żwiększenia zmniejszgnia

2 3 4 5 6

1 Grupa 0 Grunty 0,00 0,00

2 ^ . Budynki ilokale oraz spóldżelcze prawo do lokalu użytko!łego ispółdżielcże
sruPa 1 własnościowe prawo d; lokalu miesżkalnąo 0,00 0,00

Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej iwodnej 0,00 0,00

4 Grupa 3 Kotly i maszyny energetycżne 0,00 0,00

5 Grupa 4 N4aszyny, użądzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 0,00

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

7 Grupa 6 U2ądzenia techniczne 0,00 0,00

8 Gfupa 7 Środki transportu 0,00 0,00

9 Grupa 8 Naźędzia, pźyżądy, ruchomości i wyposażenie, gdżie indziej niesklasyfikowane 0,00 0,00

10 Grupa 9 lnwentarż żywy 0,00 0,00

GŁÓWNY

(góWny



załącznik nr 4

PK.ll,,t.7. lnformacji dodatkowej

stan odpisów aKualizujących wańość należności

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane W ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosźóW operacyjnych lub
kosztóW finansowych _ W zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające Wańość należności - np. W
pżypadku zasądzenia odsetek od należnościjuż objętych odpisami (ań. 35b ust. l pkt 4 ustawy o rachunkowości).

Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane W ciężar dokonanych upżednio odpisóW z h/tufu ich aktualizacji.

2021.02.1a

(rok, miesiąc, dzień)
zFsPoŁ SZKoŁ RoLNlCZYC, ,

cENTRUM (sZlAŁcENlA 1}w0O0WEC
im. stefana ŻeromskieĘo

7i-Jco śv,,:Jw'., uL sżczecińska 88
tel,91365 :' "j, |/fll-1436508 _

NlP bil-]i,43-ź24

Lp. Grupa należności
stan na początek roku

obrotowego

zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego stan na koniec roku

obrotowego
zwiększenia r) zmniejszenia 2)

1 2 3 4 5 6

Należności ogołem, w tym; 0,00 0,00

1 Należności budżetowe 0,00 0,00

należność głóWna 0,00 0,00

odsetki 0,00 0,00

2 dochodzone na drodze sądowei 0,00 0,00

należność głóWna 0,00 0,00

odsetki 0,00 0,00

3 należności wątpliwe - upadłość i likwidacia 0,00 0,00

należność głóWna 0,00 0,00

odsetki 0,00 0,00

4 należności prżyjęte od ż|ikwidowanej jednostki 0,00 0,00

jMucfiororłski



załącznik nr 5

Pkt.l1.1.9. lnformacji dodatkowej

zobowiazanla wgdług okresów wymagalności

Wysokośćjest W ocenie jednostki znacząca.

2021.02.18

iioi, móśńó, o.ieni

zESPÓŁ szKÓŁ RoLNlczYc:i
cENTRUM KSłAŁcENIA żAWoDoWEG]]

im. slefana ŻeromskieEo
78.300 swldwin, ul, szcże.ińśk;38

tel, 94 365 25 82, tel./fax 94 365 08 1

NlP 67 2-77-43-224

Lp. zobowiązania wobec
stan na

początek .oku
obrotowego

okres wymagalności stan na koniec
roku ob.otowego

(4+5+6+7)do 1 roku
poWyżej

1 ]oku do 3 lat
powyżej

3 lai do 5 lat
powyżej 5 lat

1 2 3 4 5 6 7 8
zobowiązania dlugoterminowe 0,00 0,00 0,00

2 zobowiązania zMułU dostaw i u§ug z tytułu dostaw i usług 42 7a1,44 47 268,00 47 268,00

3 Zobowiązania Wobec budżetóW 479,46 49 706,59 49 706,59

4 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych śWiadczeń 112982,73 358 845,61 358 845,61

5 Zobowiązania z Mułu Wynagrodzeń 565 457,32 672 072,34 672 072,34

6 Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 0,00

7 sumy obce (depozytolr€, zabezpieczenie Wykonania umów) 0,00 0,00 0,00

8 Rozlicżenia ż tytułu środkóW na wydatki budżetowe iż Mułu
dochodów budźetowych

0,00 0,00 0,00

Razem: 721700,95 1 127 892,54 1 127 892,54

1

,!,cR



załącznik nr 6

Pkt.l1.1.13. lnformacji dodatkowej

lstotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp, Wyszczególnienie (tytuły) stan na początek roku obrotowego
stan na koniec roku

obrotowego

,| 7

1
ogołem cżynne rozliczenia międzyokresowe kosztóW, W tym: Wyszczególnić Ważniejsze tluły
figurujące w księgach rachunkowych, np.:

0,00 0,00

- koszty uruchomienia nowej produkcji 0,00 0,00

- opłacone z góry czynsze 0,00 0,00

- prenumeraty 0,00 0,00

- polisy ubezpieczenia osób i składnikóW majątku) 0,00 0,00

_ lnne 0,00 0,00

2
ogółem rozliczenia międzyokresowe pzychodów, w tym: wyszczególnió Waźniejsze tytuły
figurujące W księgach rachunkowych, np.:

0,00 0,00

- ujemna Wańość firmy 0,00 0,00

- Wielkośc dotacji na budowę środkóW trwalych, na prace rozwojowe 0,00 0,00

- Wańość nieodpłatnie otżymanych środkóW tMałych) 0,00 0,00

- lnne 0,00 0,00

ZEsPoŁ SZKÓŁ RoLNlczYc: i
cENTRUM KsZlAŁcENlA ZAWODoWEG a

im. s}ełana Żerom5kie8o^^
/8-3UU 5Wldwln, ul. 5zcżeclnsKa óó

tel. 94 365 25 82. tel,/fax 94 365 08 1i
NlP 6,])-11,Ą3-2ż4

2021.o21a

'oł_Ówttv

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 7

Pkt.l1.1.1 5. lnformacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczególnienie
Kwota wypłaconych środków

Pieniężnych
1 2 3

Świadczenia pracoWnicze: 10 724 225,21

1

z tytułu Wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i

innych umóW zgodnie z odrębnymi pżepisami
7 884 858,00

2

z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych śWiadczeń na rżecz
pracownikóW i osób fizycznych Zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych
umóW, które nie są zaliczane do Wynagrodzeń

1 974 604,18

dodatkowe Wynagrodzenie roczne 565 457 ,32

4

pozostałe (W tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy W
związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do
pracy, odprawa pieniężna W związku z rozwiązaniem stosunku pracy,

śWiadczenia niepieniężne, itp.)

299 305,71

2021.02.18

ZESPOŁ SZKÓŁ RCLN|CZYCH
CENTRUV (saAŁ cĘN|A żńWOUUvl/Ec ,

im. stefana żerom5kie6o
7B,3oo świdwln, ul, sżcłecińs[a 88

. . . . . . . . . . . , . . , .te|. 94 365 25 82 lel./f.x 94 365 08,]l
księgowy) NlP 67ż-11',43,224 (rok, miesiąc, dzień)



załącznik nr 8

Pkt.l1.2.'l. lnformacji dodatkowej

Wysokośó odpisów aktualizujących wańośó zapasóW

Lp. Wy§zczególnienie (rodzaj zapasów)
stan na początek roku

obrotowego
zwiekszenia zmniejszenia

stan na koniec roku
oblotowego

2 3 7

1
Materiały 976,96 976,96 0,00

2 rowary 493,62 272 825,34 273 135,58
183,38

4

Z_EsPoŁ sZKÓŁ RoLNlczYc. l
ut N i RUM l(słAŁcĘNlA zAwooowEc

Im. stclana zeromskiePo
78-300 swidwin, Ul, slc.ecińsk-a 88

tel, 9a 36s 25 82, tęl,/fal 94 355 08 : ]

NlP 672.11,43.224

2021.o2.1a

(rok, miesiąc, dzień)
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załącznik nr 9

Pkt.l1.2,2. lnformacji dodatkowej

środki trwałe w budowie

- obroty WN konta 080 śĘ'fĘiff 
:ęi!H+tf,31".tI

, J,:,ii";i łi,i,"iĘil.j?,łs,'l
202,1.02.,18

doi,;i"ś6, ó.ieńi

Lp. Wyszczególnienie Wańość

1 2

1 Koszt wytwożenia środkóW trwałych w budowie - 0,00

W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt Wytworżenia środkóW
tMałych W budowie

0,00



zaĘcznik nr 10

Pktl1.2.3, lnformacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wańości lub które wysĘPiły incydentalnie

Lp. Wyszczególnienie Poprzedni rok obrotowy Bieżący rok obrotowy

,| 2 3 4

1 Plzychody 0,00 0,00

o nadzwyczajnej Wańości, W tym: 0,00 0,00

które Wystąpiły incydentalnie, W tym: 0,00 0,00

2 Koszty 0,00 0,00

o nadzwyczajnej Wańości, W tym; 0,00 0,00

które Wystąpiły incydentalnie, W tym; 0,00 0,00

SlĘGoWY ZESPOŁ SZKÓŁ ROLNlCZYC,
cENTRUM KsłAŁcENlA ZAWODoWEc,]

im. stefana Żerom9kiego
78-300 swidWin, ul, sżcżecińska 88

te|,94 365 25 82. tel,/fax 94 365 08
NlP 672_r1-43_224

2a2l.ó2.18

(roi, miesiąc, Oiieri)


