1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących
wartośćaktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
w Szkole Podstawowwj Nr 2 nie występuje

1,.4,

wartośćgruntów uzytkowanych wieczyście

2

W Szkole Podstawowej Nr

nie występuje

wa rtośćn iea mortyzowa nych lub nieuma rza nych przez jed nostkę środków
1.5.

trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu
w Szkole Podstawowej Nr

]..6.

2

nie występuje

liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji
udziałów oraz dłużnychpapierów wartościowych
w Szkole Podstawowej Nr

2

i

nie występuje

dane o odpisach aktualizujących wartośćnależności,ze wskazaniem stanu na
począte k roku obrotowego, zwiększe niach, wykorzysta n u, rozwiąza n iu i
stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należnościfinansowych
jed nostek samorząd u terytorialnego. (sta n pożyczek zagrożonych)
i

1,.7

.

Odpisy aktualizujące wartośćnależnościdokonywane są nie później niż na
dzień bilansowy

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego zwiększeniach, wykorzysta niu, rozwiąza ni u i sta n ie końcowym

Szkoły nie tworzą rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych
oraz czy nnych rozl icze ń m iędzyo kresowych kosztów.
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie
1.9.

a)

spłaty:

powyżei

].

roku do 3 lat

W Szkole Podstawowej Nr 2 nie występuje

b)

powyżei3do5lat
W Szkole Podstawowej Nr 2 nie występuje

c)

powyżej 5 lat
w Szkole Podstawowej Nr

1.10.

2

nie występuje

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów
o rachunkowości byłyby to lesign finansowy lub zwrotny z podziałem na
kwotę zobowiązań z tytułu lesingu finansowego lub leasingu zwrotnego
w Szkole Podstawowej Nr 2 nie występuje

1,.1,1,.

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

