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lm.

i!€!,94 
: ffi finansowego, obejmuje w sz€zególności:

1.

1.1 nazwę j ednostki

Zespół Szkól Rolnicrych Centrum Kształcenia Zawodowego

|.2 siedzibę jednostki

Swidwin

1.3 adres jednostki

78-300 Świdwin ul. Szczecińska 88

1.4 podstawoły przedmiot działalności jednostki

Edukacja 8022

2, wskazanie okesu objętego sprawozdaniem

Styczeń - grudzień rok 2021

3. wskazanie, źe splawozdanie finansowe zawieta dale Ącme, jeźeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki

samorządu ter}torialrrego wchodząjednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

iednostkowe

4. omówienie przyjęLych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktyrvów i pasywów (także

amoĄzacji)
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przswidzialy
ustawą o rachunkowości - informacje wg, zńącnkaw l.
Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
1, Środki fwałe oraz wartości niematerialrre i prawne umarza się lub amortyzuje według stźwek okeślonych w

przepisach o podatku dochodołym od osób prawnych.
2, Odpisów umorzeniowych dokonuje się pocąwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do urywania.
3. Zakończeńe odpisów rrmorzeniorvych naĘpuje nie pó źniej nŁ z chwilą nównania odpisów umorzeniowych

z wartością pocątkową środka trwałego |ub przemaczenia go do likwidacji, sprzedażry lub stwierdzenia
jego niedoboru.

4. wartość pocątkowa środków trwĄch i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają akhralŁacji
zgodnie z żasadull określonl,rni w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odloszone są na fundusz.

5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niemateria]nych i prawnych ujmuje się w księgach
rachuŃowych rocznie, według stanu na koniec roku.

6, Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do urywania, umarza się:
a) ksiąlki i inne zbiory bibliotecme,
b) środki dydaktyczre słuźące procesowi dydaĘczno-rłychowawczemu realizowanemu w szkołach i

placówkach oświatowych,
c) odzież i umundurowanie,
d) meble i dy.wany,
ę) pozostałę środki trwałę (wyposaźenie) oraz wartości niematerialrre i prawne o wartości mieszczącej się

w przedziale 0,0l ń-3.500 ń, dlaktórych odpisy amortyzacyjne są uzrawane za kosźy uż,yskania
prąychodu w l00 % ich waxtości w momencie oddania do uż}.\łania.

Nie umarza się gruntów oraz dóbl kulfury.
Srodki awałę oraz wartości niematerialn€ i plawne arnortyzuje się metodą liniową
Składniki majątku o wartości:

- nie przekaczającej ... ..., . . zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają
ewidencji bilansowej i pozabilarsowej;

- w przedziale ... ....zł - .. . .. . .... zł podlegają odpisaniu w ciężal kosztów zuĘcia mateliałów w
momencie przekazania ich do uątkowania i są objęte ewidencją ilościową;

- w przedziale 0,01zł - 3,500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałę śIodki trwałę.
10. W prrypadku, gdy śIodek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi

integrallą część dokumenfu OT Przyjęcie Środka Trwalego.
l l.Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycęnia się w waxtości nętto tj. z uwzględnieniem

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

zastosowaniu metody wg cen nabycia

,7.

8.
9.



5. inne inforrnacje

Inne istotne informacje w zakesie przyjętych zasad (poliryki) rachunkowości.

. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegółowy zakes zmian wartości grup rodzajowych środków trwĄch, wartości niematerialrrych i prawnych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmrriejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

- podobne przedstawienie stanów i Ęńułów zmian dotychczasowej amortyzacji 1ub umorzenia

- informacje wg. załąeznikanr 2

1.2. aktualną wartość r}.nkową środków hwaĘch, w łm dóbr kultury - o ilejednostka dysponuje takimi informacjami

Nie posiada

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
dfugoterminowych aktywów niefirransowych oraz długoterminorvych aktywów finansowych

- wlpehia Powiat Świdwiński

1.4. warlość gruntów użytkowanych wieczyście
- wlpełnia Powiat Świdwiński

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, uż}T anych na podstawie
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym Z q/fułu umów leasingu

- informacje wg. załącznika nr 3

1.6. licńę oraz wartość posiadarrych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuarych papierów
wartościowych

- wypełnia Powiat Świdwński

1.7. dane o odpisach aktualizujących wadość należ:ności, ze wskazaniem stanu na pocątek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaliu i stanie na konięc roku obrotowego, z uwzględnieniem należności
fi nansowych jednostek samorządu ter}torialnego (stan pożycZek zagożony ch)

- informacje wg. załącznika nr 4

l .8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie końcow}m

Nie prowadzi rezerw

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostał}m od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub rłynikającym z innego t5łułu prawnego, okesie spłaty:

a) powyźFj 1 roku do 3 lat

- informacje wg. załącznkanr 5

b) powyżej3do5lat
- informacje wg. załącznika nr 5

c) powyżęj 5 lat

- informacje wg. załącznkanr 5

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umolły leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłĘ to leasing finansowy lub zwrotny zpodziałem
na kwotę zobowiązań z t tułu leasingu finansowego lub leasingu zwlotnego

1.1 1 łącztą kwotę zobowięń zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakleru i formy tych
zabęzpięczefl

- wypełnia Powiat swidwiński



1.12. łącmą kwotę zobowiązń warunkowych, w ł,rn również udzielonych przez jednostkę 8warancji i poręczeń,

takze 
'wekslówych, 

niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązń zabeąieczonych na majątku

jednostki oraz charakteru i formy Ęch zabezpieczeil

-*yp"h,-Pońł-fi d*lńrkl

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biemych rozliczeń międzyokesowycĘ w tym kwotę cz)Tnych rozliczeń
międzyokesowych kosżów stanowiących różnicę między wartością otrzymalych finansołych składników
akty.wów a zobowipaniem zapłaty za nie

- informacje wg. załącmikalr 6

1.14. Wznąkwotę otlzrtlanych przezjednostkę gwafancji i poręozeń nievykazanyoh w bilansię
rwypeł"ńTó;ńil

l .15. kwotę wlpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczę

- informacje wg. załącznlkaw 7

1.16. inne informacje

Wyłączenia z §tułu rozliczeń występujących na dzleń 31.122021 roku pomiędzy jednostkami.

2.

2.1. lłysokośó odpisów aktualizujących wartość Zapasów

- informacje wg. załącznika nr 8

2.2. kosź w}tworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsętki oraz róźnice kursowe, które powięksryły koszt
w}tworzęnia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

- informacje wg. załącznika nr 9

2.3. klvotę i charakter poszczególllychpozycji przychodów lub ko sńó:ot o nadzryczajnej wartości lub które wysąpiły
incydentalnie

- informacje wg. załącznika nr 10

2.4. informację o kwocie należności z qńlfu podatków rea|izowanychprzez organy podatkowe podległe ministrowt
właściwemu do spraw finansów publicznych vykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budżetowych

2.5. inne informacje

w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT

Inne informacje niż wymienione powyżej, j eżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę s;tuacji majątkowej
i filansowej oraz wlmik firransoły jednos&i

- informacje o zrraczących zdarzsniach. dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego,

- informacje o znacząsych zdtzeńasĘ jakie nastąpĄ po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu fi nansovym,

- zrniany w polityce rachunłowości.
- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. Fundusz Pracy),

2022.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

r,iiF,#-..;[?F-n",},ł.36ńęl
_^lm.^s.tefana zeromskiego
,,ó-JUU )wldwin, ul. sz(żeciń5k. !t

'"', '" 'ui,ir.rrr:.Tł/.lT .942]65.a 14

(kierownik jednostki)

;,frł.*



zaĘcznik N 1

Pkt,1,4. lnfomacii dodatkowej

Pr2y|ęt6 zasady (polityki) rachunkowo-ści, w łm metody wyceny aktywów i paswów

Lp. Metody wyceny aktywów i Pasywów Uwagi

2 4
1 Wańości niematerialne i prawne Wedfug cen nabycia

zmniejszonych o odpisy amońyzaąjne lub umorżeniowe, a także odpisy z Mułu
tMałej utraty WańŃci

dOtyczy

według kosztów Wy{Woźenja
zmniejsżonych o odpisy amońrzacyjne lub umożeniowe, a także odpisy z Mulu
trwałei utraty wańości

doiyczy

według Wartości pżeszacowane]' (po aktuafizacji Wyceny środkóW lrwałych)
żmniejszonych o odpisy amońyżacyjne lub umożeniowe, a takźe odpisy ż Ą^ułJ
trwałej utfaty wańości

dotyczy

2 srodkiiMałe Według cen nabycia
zmniejszonych o odpisy amortyżacyjne lub umo{zeniowe, a t]akże odpisy z !^ułu
trwałej Utraty wańości

dotyczy

Wedfu g ko§dów lłytłoźenia
zmnjejszonych o odpisy amortyzacine lub Umożeniowe, a także odpisy z MUłU
tMałej ulraty Wańości

doiyczy

WedłUg Wańości pżeszacowanej (p0 aktualizacji Wyceny środków trwavch)
zmnaejszonych o odpisy amortrzacyjne lub umożeniowe, a iakźe odpi§y źMułu
tMałej utraiy Wańości

dotyczy

3 slodki tMałe W budowie (inwestycje) W Wysokości ogółu kosztów pozostąąąch w bezpoślednim żWiążku ż ich nabyciem
lub Wytwożeniem, pomniejszonych o odpisy z Mułu tMałej utlav Wartości

dotyczy

4 Udziav w innych jednostkach oaz inne
inwestycje zaliczone do aktywóW tMarch

Według ceny nabycia pomniejszonej o odpjsy z MułU trwałej utraty wartości lub
Według wańośd godziwej

nie dotyczy

Według skorygołanejceny nabycia - jeślidla danego składnika ak§ryóW został
określony termin wymagalnŃci

nie dotyczy

5 Udziały w jechostkach
podpożądkowanyó zaliczone do ak§,,JvóW

irwavch

Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z Mułu tMałej utraty Wańości lub
Według Wańości go(lziwej

nie dotyczy

Według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika ak§vów został
okeślony termin Wymagalności

nie dorycży

metodą praw MasnoŚci nie dotyczy

6 lnwestycie krótkoterminowe Według ceny (Wartości) rynkowej nie dotyczy

Według ceny nabycia nie dotyczy

wedłUg ceny (wańości) rynkowej, zależnie od tego, która z njch jest niższa albo
Według skorygowane]ceny nabycia, ]eżelidla danego składnika aktiĄ!ów został
określony termin Wymagalności, a klótkoterminowe inwestycje, dla których nie
istnieje ak§l,vny rynek, W inny sposób określonej wa ńośc] godziwej

nie dolyczy

7 Rzeczowe składniki ak§$/ów oblotowych WedłU§ cen nabycia lub kosźóW Wytwoż€nia nie Wyższych od cen ich spĘedał
netto na dzień bilansowy

dotyczy

8 Należności i udzielone pożyczki W kwocie Wymaganej zapłaty, zzachowaniem zasady ostrożności dolycą

9 zobowiązania W kwocie Wymagającej zapłaty dotyczy

- pży cąm zobowiązania finansowe wedłUg skolygowĘnej ceny nabycia, a jeżeli jednostka pźeznacza je do spżedaą
w okesie do 3 miesięcy, to Według wańości rynkowej lub inaczej określonej Wańości
godziwej

nie doiyczy

,10 w użasadnionej, Wiarygodnie oszacowanej wańoŚci dotyczy

,11 Udziav (akcje) własne Według cen nabycia nie dotyczy

12 Kapilav (fund usze) własne oraż pozostałe W wańoŚci nominalnej dotyczy

ócowNlv x
2022-02.18
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załącżnlk nr2

Pkt.l|,l.1. lnformacjl dodatkow9j

Główno składnlkl akłwów tMałych

Na a !fupy lodzajo*J .klld.lkd

w.,bŚĆ neito .*hdnlkÓ{ ak!/wós

BudynkilokaleoEspóMŻield€
lok lu !łikołĘb l śńłżi.rĘe

obielq in4n eń |ądM] l rcńe]

kony i maśąny eneĘełene

Va§ąny, uządzeila i ap€laty o!Ó nego

Vagynt Użądz6n a lapam!

\ażęrria, pzyrądy, Nóóhoś.i ]

:,,p,,x*2022.o2.1a

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLN|CZYCH
CENTRUM xsZrAŁcENlA ż^WODoWEG0

im. stełańa Źe.om5kieto
78-]0o świdwin- ul, srczecińśkr 88

tel.94 365 25 82, iel,/fax 94 365 08 14
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załącznik nr 3

Pkt.ll.t.5. lnformacii dodatkowei

Środki trwałe nieamoĄzowane i nieumarzane *

' wańość nieamońyzowanych lub nieumarzanych plzezjednostkę środków tMałych, o ile jedno§tka dysponuje takimi infomacjami

2o22-o2-1a

,W:sł
mĘr ,;tż. Daniiliłowak

(rok, mie§iąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLN|CZYCH
cENTRUM i(szrŁcENlA 7}W0O0vJEG0

im. stefana żeromskiego
78-3o0 świdwin, ul, szctecińsk. 88

tel,94 365 25 52. tel,/fex 94 ]65 08 14
NIP 672_1143-224

Lp. Grupa według KŚT stan na pocżątek roku
oblotowego

zmiany stanu W trakcie roku obrotowego stan na konlec roku
oblotowego

(3ł1-5)zwiększenia żmniojszenia

2 3 5 6

1 Grupa 0 Grunly 0,00 0,00

2 c|.uo" l B|dYnkj i,|okale oraz społdzielcze prawo do lokalu użytkowego ispołdzielcze-'-'- ' Własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 0,00 0,00

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

4 Grupa 3 Kow i maszyny energetyczne 0,00 0,00

5 Gfupa 4 Masżyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 0,00

6 Grupa 5 Maszyny, użądzenia i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00

7 Grupa 6 LJżądzenia technicżne 0,00 0,00

8 Grupa 7 Środkitranspońu 0,00 0,00

9 G.upa 8 Narzędzia, przyżądy, ruchomości iwyposażenie, gdżie indziej nie§klasylikowane 0,00 0,00

10 G.upa 9 lnwentarz żywy 0,00 0,00

(kierownik jed nostki)



załącznik nr 4

Pkt.l1,1,7. lnformacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących Wańość należności

Jako zwiększenia stanu odpisóW podaje się odpisy dokonane W ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostavch kosztóW operacyjnych lub
kosztóW finansowych - W zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisóW aktualizujących, albo podwyższające Wańość należności - np. W
pnypadku żasądzenia odsetek od należnościjuż objętych odpisami (ań. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane W ciężar dokonanych uprzednio odpisóW z b/tułu ich aktualizacji.

2022.o2.1a

iiói|ńii*ń|. &iJni

*i,fiffi,ąfi-Ęł}',Ę.d,*qtr

Lp, Grupa należności
stan na początek roku

obrotowego

zmiany stanu odpisów W ciągu roku
obrotowego stan na koniec roku

obrotowego
zwiększenia r) zmniejszenia')

1 2 3 4 5 6

Należności ogółem, w tym: 0,00 0,00

,l Należności budżetowe 0,00 0,00

należność głóWna 0,00 0,00

odsetki 0,00 0,00

2 dochodzone na drodze sądowe.i 0,00 0,00

należność głóWna 0,00 0,00

odsetki 0,00 0,00

należności wątpliwe - upadłość i likwidacja 0,00 0,00

należność głóWna 0,00 0,00

odsetki 0,00 0,00

4 należności przyjęte od zlikwidowanej iednostki 0,00 0,00



załącznik nr 5

PK,l1.1.9. lnformacji dodatkowej

zobowiazania według okresów wymagalności

W tej części nie Wykazuje §ię zaliczanych W bilansie do zobowiązań stanóW funduszy specjalych, W tym zakładowego funduszu śWiadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich
Wysokośćjest W ocenie jednostki znacząca.

2022,02,18

iroi ńńśńó, azieril

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNlCZYCH
cENTRUM KsłAŁcENlA ZAWODoW€Go

im. st€fana żeromskielo
78-300 swidwin, Ul, szczecińsk-a 88

te|.94 36s 25 82, tel,/fax 94 365 0814
NlP 672-7743-224

Lp. zoboWiązania Wobec
stan na

początek roku
obrotowego

okres wymagalności stan na koniec
roku obrotowego

(4+5ł6+7)do 1 roku
poWyżei

1 roku do 3 lat
poWyżej

3 lat do 5 lat
powyżei 5 lat

1 2 4 5 6 7 8
1 ZoboWiązania długotelminowe 0,00 0,00 0,00

2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług 47 268,00 35 387,51 35 387,5,1

3 Zobowiązania wobec bUdźetóW 49 706.59 75 7L1,78 15711,78

4 Zobowiążania z Mułu trbezpieczeń i innych śWiadczeń 358 845,61 306 930,68 306 930,68

5 zobowiązania z q^ułu Wynagrodzeń 672 072,34 692 899,69 692 899,69

Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 0,00

7 sumy obce (depożytowe, źabezpieczenie Wykonania umóW) 0,00 0,00 0,00

B Roz|iczenia z Mułu środkóW na Wydatki budźetowe iz §^ułu
dochodóW budżetowych

0,00 0,00 0,00

Razem: 1 127 892,54 1 050 929,66 1 050 929,66



załącznik nr 6

Pkt.l1.1.1 3. lnformacji dodatkowej

lstotne pozycje rozliczeń międzyok.esowych

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

obrotowego

1 2 3 7

,| ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztóW, W tym: Wyszczególnić Waźniejsze tytuły
figurujące W k§ięgach rachunkowych, np.:

0,00 0,00

- koszty uruchomienia nowej prod!kcji 0,00 0,00

- opłacone z góry czynsze 0,00 0,00

- prenumeraty 0,00 0,00

- polisy ubezpieczenia osób iskładnikóW majątku) 0,00 0,00

- lnne 0,00 0,00

2
ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodóW, W tym: Wyszczególnić Waźniejsze tytuły
figurujące W księgach rachunkowych, np.:

0,00 0,00

- ujemna Wartość firmy 0,00 0,00

- Wielkość dotacji na budowę środkóW tMavch, na prace rozwojowe 0,00 0,00

- Wańość nieodpłatnie otrzymanych środkóW trwałych) 0,00 0,00

_ lnne 0,00 0,00

rłH,ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM

2022"02,,l8

;!Y§,sd,1[3i',fi ?i#J'"ś,J8t
_^lm._5tetana z€romskielo
/ó_lu_U_5wldwin, ul. szczeciń5[a 88,", * rfi 

, iuu%łł{3.ą4]ói08"ił

(kierownik jednostki)(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 7

Pkt.l1.1.15. lnformacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczególnienie Kwota WyPłaconych środkóW
pieniężnych

1 2

Świadczenia pracownicze: ,l1 828 915,61

,|

z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnei i

innych umóW zgodnie z odrębnymi pżepisami
8 484 906,26

2

z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych śWiadczeń na źecz
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

2181 895,71

dodatkowe Wynagrodzenie roczne 672 072,34

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 lozwiązaniem stosunku pracy,
śWiadczenia niepieniężne, itp,)

490 041,30

i,iH:hffF"Ę:LHlffi"gt 2022.02.18

,"1:,ż?,ii',:§,#/il'ó:iiit,'i;i;"*,;i".,ą1,J.i",ii

p.sr
(kierownik jednostki)

iĘ,'j ĄlłY



załącznik N 8
Pkt.l1.2.'l. lnformacji dodatkowej

Wysokośó odpisów aktualizujących Wańośó zapasów

,1li,.%l1/j.j.i#

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj zapasóW) stan na początek roku
obrotowego

zwiekszenia zmniejszenia
stan na koniec roku

obrotowego

1 2 7

1
l\łateriały 0,00 0,00

2 rowary 183,38 338 560,88 338 394,80
349,46

3

4

,.6*r,Jr*""*,
/ ......rn,,r' ^ffi ,onou,

2022.o2.1a

(rok, miesiąc, dzień)

rEP
Tflt6'*RRi§JffiP,f(głóWny

&.-?§,t-§ńf,*^fi ".ł,łJs.ril8|
..lm.^stełana zeromskiego

;:;'.?e'rii{ii"',lłi','ói.jtł8rrf 
o



Załącznik nr 9

Pkt.l1.2.2. lnformacji dodatkowej

środki trwałe w budowie

* obroty WN konta

2022.o2.,l8

iroi, mieśńJ, oriJ,ii

ZEsPÓŁ sZKÓŁ RoLNlczYct+
cENTRUM KsnAŁcENlA zAWoOoWEG0

im. stefana Żeromśkiego
78-300 swidw]n, ,Jl, szczeciń5ła 88

te|.94 365 25 82. tel./fax 94 365 0814
NlP 67ż.r1;43_224

Lp. Wyszczególnienie Wańość
1 2 3

1 Koszt Wytwożenia środkóW tMałych W budowie -
0,00

W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt Wytwoźenia środkóW
tMałych W budowie 0,00

GŁÓWNY K

(kierownik jednostki)



załącznik n|l0
Pkt.l1.2.3. lnformacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnei wańości lub które Wysąpiły incydentalnie

Lp. Wyszcze9ólnienie Poprzedni rok ob]otowy Bieący rok ob.otowy

1 2 3 1

1 Przychody 0,00 0,00

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

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

Koszty 0,00 0,00

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

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLN|CZYCH
cENTRUM KszrAlcENlA IAWODOWEG0

__im.^s.tefana Żeromskiego 2o22.o2_1a
/a,luu )wlcw n, LJl, 5lclecln§kź EE

l.el, 9a 365 25,ąż] iel,/fł 94 365 0814 (rok, miesiąc, dzień)
NlP 672-77-43-22Ą

GŁÓWNY

mSt.W Ą:


