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PLlNĘło
WprowadzeDi€do§prawozdania finun"o*ego, @l

L

].] nażwęjednosiki

Szkohl Poistnvo|9a tt 12 in. ZEĄnliat Glope],u w Biutvnltlku
l,] §iedzibęjednoStki

ul. Kon,isji Edukicii Nałodołej lu, ls-ó87 Riłlłl.slok
l,j adreSjednostki

ul. Kołttisji Etlukucji Nąfo.Iovej lu, ls-ó87 Rioh,slok
l.:l podstawowy przedmiot działalności jednoslki

Rokiern obrotowymjest okres l2 miesięcy, od l stycznia do 31 grudnia każdego roku
obrotowego,
. Okresami sprawozdawczymi są poszczegóIDę lniesiące, kwańały, półrocza w roku
obrotowym i koniec roku,
. Zakładowy plan kont ustala: §ykaz kont księgi głównei, plzyięte zasady klasyfikacji
zdarzeli, żasady prowadzenia kont pomocnicżych olaz ich powiązania z kontani księgi
głó\łnęj. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych,
ZbioD ksiąg rachunLoW}ch podlegają ochrollie.
. Środki trwałe oraz wańości niemate alne i prawne- w zależności od tego wjaki sposób
zostały przyjęte wycęnia się wg| ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w
wysokości określonęj w decyzji o przekazaniu w spo§ób nieodpłatny- lub w ceni€

rynkowej, w wańości ewidencyjnej określonęj w PT, Na dzień bilansowy środki trwałe
są wyceniane w wartości netto tj, ż uwzględnieniem odpisów umorz€niowych ustalonych
na dzięń bi]ansowy, Umarza sięjednorazowo i w całości zalicza się w koszty w
momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: odzież,
umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niemateliallre i
prawne o wartoŚci nieplzękraczającej ]0,000 zł, Przy ustalaDiu stawęk amortyzacyjnych
(umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych, W jedlrostce przyjętajest metoda ]iniowa dIa wszystkich środkóW
trwaĘch. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzieli bilanso[y w wysokości
kosźów pozostających w bezpośrednim zwiążku ż ich nabycien.
. Aktywa pieniężne na dzieli bilansowy wycenia się według wartości nominalnej.
Naleźności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według
wańości nominalnej wraz z naliczoDymi odsetkami. Należnoś§i na dzień bilansowy
ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aklualiżujących.

2. wskazaDie okresu objętego Sprawozd3niem

sp lwozdanie zn okres od 01.01.202l l. tlo 31.12,202l ł.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe Z?wiem dane lacżnc

.1
omówi€nie przyjętych zasad (poliryki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortvza€ii)

5. inne infonnacje

ll. Dodatkowe informacj€ i objaśl,ienia obejmUją W szczególności:



l

].]

szczogóło\ły zakres Zmian wafościgrup rodzajowych ślodkóW trwałycb, wallości niemat€rialnych
i prawnych, żawierający stan tych aktywóW na początek roku obtotowego, zwiększenia i

Zmniejszęnia ztytułu: aktualizacji wadości, nabycia, l ozchodr,l, pżemieszczenia wewnętlznego
olaz stan końcowv. a dla |naiatku amoftvzowanepo

podobne przedstawienie stanóW ib4ułów Znian dotychczasowej amofyzacji lub umolzenia

labeld 1.1

1.2.
aktualną warlośó rynkową ślodków irwa]ych, w rynr dóbl l(ultuly o ilejednostka dysponuj€
takimi informaciami

l ,]],

kwotę dokonanych w hakcie roku oblotowego odpisów akfualizujących wafość aktywów trwałych
odrębnie dla dłu8oteaninowycb aktywów niefinansowych onz długoterminowych aktywóW

1,4. watość gruntów tĘ,tkowaDyclr wieczyście

],5,
wańość nieamońyzowanych lub nieuDarzanych pźezjednostkę śtodków rwałych, ułwanych na
podstawi€ umów na.jmu, dzieżawy i innych ulnów. w tym ZMu]u tlmów leasingu

bfah

1,6,
liczbę oraz watość posiadanych papieróW wańościołych, w tym akcji i udziałów oraz dłużny€h
papierów wartoŚcio\łYch

1.7.

dane o odpisach aktualizujących waltość należności, ze wskazaniem stanu na początek rcku
oblotowęgo, zwiększeniach, wykorzystani!, rożwiązaniu istani€ nakooi€c loku obloto\łego, z
uwzgIędn;eniem należności finansowychj€dnoslek samolŻądu telytorialnego (stan połczek

1,8,
dane o stanie rczerw Według c€lu ich utwoźenia na początek lo|(u oblotowego, zwięksżeniach,
wvkorzvstaniu. rozwiażaniu i stanie końcowvnr

L9,
podżlał zobowiązali długotemriiowych o pozosta]yn od dnia bi]an§olYego,
przewidywanym umowa lub wvnikaiacvm z inncAo tvtufu Dlawn€so. okrcsie sDłatv]

o powyżej l loku do 3 lat

brak
b) powyźej3do5lai

c) powyżej 5 lat

1,10,

kwotę 2-obowiążań w s},tuacji gdyjedno§tka kwalifikuje uftowy lea§ingu zgodnie z pt,zepisami
podatkowyni (lea§ing op€racyjny), a Według prz€pisów o lach nkowości byłby to leasing
finansowy lub zwronly z podzialem na kwotę zobowiązań z ryttllu leasingu finan§owego ]ub

].]l łączną kwotę żobowiązań Zab€zpieczonych na majątk j€dnoslki ze wskazaniem charakieru i
formy 1ych zabezpi€cz€ń

broh

1.12.
łączną kwotę zobowiązań warunkowych. w tym lównież udzielonych pźez iednostkę gwarancji
polęczeń, także w€kslowych, niewykazanych w bilansie, że wskazani€m zobowiązań
zabezpieczonych na nraiątkujednostki oraz charakteru i fomy tych zabezpieczeń

i

hruk



l,l3,
wykaz i§totnych pozycj i czynnych i biemych rozliczeń międżyokesowych, w §7m kwotę §zynnych
rozliczeń międ2łokesowych ko§aów stanowiących różnicę między wa(ością otrzymanych
finansowYch składników akłwów a zobowiązaniem zapłaty za nie
rozliczenił czynne brak
rozlicz!, ia bicIne braL

1.14, łączną kwotę otrzymanych przezjednostkę gwarancji iporęczeń niewykazanych w bilansie

l l5, kwotę w}płaconych środków pienięźnych na świadcżenia pracownicze

l.]ó, inne inlormac.je

2,1 wysokość odpisów aktualizujacych wafość zapasów

2.2-
koszt \ł)aworzenia śtodków trwałych w budowie, wrym odsetki oraz róźn ice kursowe, które
powiększyły kosź w],tworżenia środków trwałvcb w budowie w roku obrotowvm

2,].
kwotę i charakter poszcze8ólnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyc?ajnej wartości lub
które \ł^,/staoiłv incvdentalnie

2.4.
informację o kwocie nalehości z §4ułu podatków realizowanych prz€z organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w spmwozdaniu
ż wykonania Dlanu dochodów budźetowvch

2.5,

hmk
lnne infonnacje niź wymienione powyźej, j eż€ li mogłyby w istolny spo§ób wpłynąć na ocenę
s}4uaciimaią.kowei i finansowei otaz wvnik finansowv iednostki

l, Srodkiogółem ponie§ione na sARs _ cov-2 w.iednostce 2 259,26 zl
Wystąpiła praca zdalna
3. Wystąpiła terminowośc pracy
4. Jednostka nie otrzymała środków w formie darowizny na sARS, CoV-2,

2.
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sz.że8Ó|owy 2ake! Zńiań wańości8lup lodżajowy.h ślodkówirwał.h, w.ńości ni€natćlialny.h ipl.wnYch, ż.wiel.ją.y stanltch
Tabela aklywów na po.żąlek lołu obrolowego, rwięk9.nia iZmni€isżenia ż rylulu: aktuaIDa.jiWartoś.i, naby.ia,lorchodu, P@mielz.żenia
1,1 w€Wńatżnego oEż 3lan koń.owy, a dla ajątłU amortvżowan€3o _ podobn€ pn€&lawienle stanÓW ir},rulów zńlań dotvczą.vch

.mońvż..ji Iub unonenia

GŁrjWi!Y §oWY DYREKTOR SZKOŁY

.i/ u, t
nlĄAnna galuta

33136633,42

302,66 21o 9s5,22

0t6 0,00 0,0c 0,00 0,00

020 Wartości ńieńaterialne i p.awne

Umolżenrc śródków vwałYch ordz waności
nlemaier]alnvch i plawnvch 79ż 366,3a

Uńożenie pożostałych śrcdków rfu ałch oraż sartości
niematelialnvch l praWnych 302,66 3 363 t42,t]
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Tabele
_ _ _ Kwota wyplaconych ślodków pienięinych na śwladclenia plalownicze

,,"i,,j l l6l\aL,Jr Y

,, noM,o,^"
DYRFj,KToR szKoŁY

ł n,l
ne{lnna Satulo

Lp,

1 11,875 746,3o

2 DodatkoWe Wynagrodzenia roczne 734865,52

odplawy emerytalne i rentowe 65129,01

4 NagrodyjubileuszoWe 188 926,58

EkWiWalent ża urlop 43 469,62

6 613 669,18

RAZEM 13 521806,21



lRZAD MIl].IsKI W BIALi1llsToKU
)EP^'RL\NENI FINANSÓ1\ \,tlĄstA

NJ§l i łrle. jedionki spEWo,d3\tłe]

! bm !ifuLk:q Ń dow4]l A

Rachunek zyskóW islrat !\,l l,\,)J 1] i ,o
\lrej , ,,,,,,., ...,.,,, ..,,,,, 7!l,

NJmal ndartyńkr.y]nyRE6oN

A. pży.hodv nettó ź pódnawow.j dżialalnołi op€la.yjnej

P2y.hódy ietlo że sp2edaży prodUr1ów

]] zmiana śanU produrtów (.WiĘk9enie_wańośćdodalnia, żmn eFż€nie wartośću]emna)

lll, ko9t włiwo2enia ploduków na whsne potrżeby jednośk

lv,pny.hodvnettożesDued3żvlow ówińatelałów
V oo§c]e na lnansouanie d? ała ioŚcipod*awow€j
vl P2y.hodyżiYlulu do.hodóWbudźetowy.h

6, ko,1y dżialalnoŚci op€la.Yjnej

vl Ubżżp e.żenia śpolćcżne i ińńe świadaenia dla pre(owń ków

v Puobl. lo,ł rcd,żiole
V l]. WBńość5pnedany.h towaóW ] materialów

x lnne św adcżen a fnansowan. z budżetu

c, zYśk 19naia) ż dziala noś.i podławowej (A B)

D. Pożo ale pny.hodY ópaĘ.Yjne

l, żyśk?e żby. a nierinanfuWvch aktywóW twaly.h

ll lnn.pny.hodyopelacyjne

E Polonałe lo,iyoperacy]ne
l Konty nwenycjilnanlowanvchżełodkówvnasnychsmotrądowy.hżakładówbudżelowY.h dehodów]Żjoste[
budr.tówy.h 8lomadżonYch na wydż d onyń ńchunku

. pdcbk ksłyópłeyine
t zyskGłab)żdżah nonioperu.y]ne]lcJD E}

l.żv5kGt. a|hru{olFlGHl

l(, Pożonale.bowiąrkowe rmnilj9.nia rylku (żwiękyenia *nly)
t ł5kGn B)ndb(l] k)
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,fundus]Ednóśtkinapo ąl.kokreś0{Bo)
1 2w ęknenń iundu9u {ż tytulu)

1,1 żyjkbi3nsow}ża lok Ubiegły

t 2 ZlealżowanewYd !ibudżetowe

13 żrealżowańepłatnoj.iżełodtóWeump€Fki.h

1s Akua ńJqa wy.enyłódkÓW vwał.h

1,6, N eodphtnia ótżvmane łodk lrwat. i łódk |Nałe W budowie o

,wa pte]ęle od rikwidoWany.h lub połą.żony.hiedion€k
13 Aktywa on,Ymane W iańJ.h c

19 Pożo$ale ódpisy żwynikU finanśow.go:a lok bieŻący

2 żnnieisżen a lUndUvUjednonk {ż tytulu)

2 ż, zleJ żowane do.hodvbudżetowe

2,], Ronkżetr e Wyniku fnanśowego iłodków oblótowy.h ża.ok ubiegły

ż4 Dota.je i łodki na inweły.je
25 Akiualira(ja łodków twał.h
26Wałlośćspżedżny.hinieodptalniełŻ€każ;@
nEm3tefu lnYch i prawny.h
2.7 PóyWa pżejęteod żl kwidowany.h lub poląoony.h jednostet

2,3, Aklyw, p2ekłane w ńma.h.

ll, fUndOnj.dionkina konie. dkresu l3z)
lll. Wynik linaBowy ndtóe rck b €Ę.y {+, )

. Nr!8yźka łodkóW obrólóWy.h
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n a&a i ad res jed n oslk 9prawożdawcz6]

szkoła Po.|stawowa Nr 12
15 -687 Białystok
ul, Komi§ji Edt] kacji Narodowej

zEsTAWlENl sALo
śpożądżone na dzień 31,12.202'l roku

Ulz ąd Miejski
Deparlament Finanśów

N.eżnoś.iż lyl doćh budż€i

Ubezpiecżen]a spol lń §w

Roż eeiia ńiędżyokes koszi

oolacje budż $ ńa inw,"st

GŁóWN\ GoWY

browska
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