
Bilans jednostki budzetowej lub samorzqdowego zakladu budzetowego 

Nazwa i ad res 
jednostki sprawozdawczej 

8 > . k o i a P o d s t a w o w a 
w J ^ w i n i a r a c b 

0 9 - 5 3 3 Skibice 
pow. ptocki, woj. mazowieckie 

tel. (024) 277 29 03 

Numer identyfikacyjny REGON 
001113433" 

B I L A N S 
jednostki budzetowej lub samorzijdowego 

zakladu budzetowego 

sporzadzony na dzien 31.12.2020 r. 

Adresat 

Wojt 
Gminy Slubice 

A K T Y W A 
Stan na 

poczatek roku 
Stan na konicc 

roku 
PASYVVA 

Stan na 
poczatek roku 

Stan na koniec 
roku 

A. Aktywa trwate 991.812,64 952.667,00 A. Fundusz 921.265,88 880.520,69 

1. Wartosci niematcrialne 
i prawne 

1. Fundusz jednostki 2.132.024,94 2.284.296,20 

II. Rzeczowe aktywa trwale 991.812,64 952.667,00 
II. VVynik finansowy 

netto (+, - ) 
-1.210.759,06 -1.403.775,51 

1. Srodki trwale 991.812,64 952.667,00 1. Zysk netto (+) 

1.1. G runty 
2. Strata netto ( - ) -1.210.759,06 -1.403.775,51 

1.1.1. Grunty stanowiace 
wlasnosc jednostki 
samorzgdu terytorialnego, 
przekazane w 
uzytkowanie wieczyste 

III. Odpisy z wyniku 
finansowego 
(nadwyzka srodkow 
obrotowvch) 
(-) 

1.2.Budynki. lokale i obiekty 
inzynierii ladowej i wodnej 

991.812.64 952.667.00 
IV. Fundusz mienia 

zlikwidowanych 
jednostek 

1.3. Urzadzenia techniczne i 
maszyny 

B. Fundusze placowek 

C. Paristwowe fundusze 
celowc 

1.5. Srodki transportu 
D. Zobowiazania i 

rezerwy na 
zobowiazania 

82.100,37 83.138,35 

1.6.Inne srodki trwale 1. Zobowiazania 
dlusoterminowc 

2. Srodki trwale w budowie 
(inwestycje) 

II. Zobowiazania 
krotkoterminowe 

82.100,37 83.138,35 

3. Zaliczki na srodki trwale 
w budowie (inwestycje) 

1. Zobowiazania z tytulu 
dostaw i uslug 

III. Naleznosci 
dlugoterminowe 

2. Zobowiazania wobec 
budzetow 

IV. Dlugoterminowe aktywa 
finansowe 

3. Zobowiazania z tytulu 
ubezpieczen i innych 
swiadczen 

1 1.849,19 12.318,41 



1. Akcje i udziaty 
4. Zobowiazania z tytulu 

wynagrodzeii 
63.046,85 65.719,60 

2. Inne papiery wartosciowe 
5. Pozostale 

zobowiazania 

3. inne dlugoterminowe 
aktywa finansowe 

6. Sumy obce 
(depozytowe, 
zabezpieczenie 
wykonania umow) 

V. Wartosc mienia 
zlikwidowanych jednostek 

7. Rozliczenia z tytulu 
srodkow na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow 

B. Aktywa obrotowe 11.553,61 10.992,04 8. Fundusze specjalne 7.204,33 5.100,34 

1. Zapasy 4.349,28 5.891,70 
8.1. Zakladowy Fundusz 

Swiadczeii Socjalnych 
7.204,33 5.100,34 

1. Materiaty 4.349,28 5.891,70 8.2. Inne fundusze 

2. Pol produkty i produkty w 
toku 

III. Rezerwy na 
zobowiazania 

3. Produkty gotowe 
IV. Rozliczenia 

mi^dzyokresowe 

4. Towary 

II. Naleznosci 
krotkoterminowe 

1. Naleznosci z tytulu dostaw i 
uslug 

2. Naleznosci od budzetow 

3. Naleznosci z tytulu 
ubezpieczeii i innych 
swiadczeri 

4. Pozostale naleznosci 

5. Rozliczenia z tytulu 
srodkow na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow budzetowvch 

III. Krotkoterminowe 
aktywa finansowe 

7.204,33 5.100,34 

1. Srodki pieniezne w kasie 

2. Srodki pieniezne na 
rachunkach bankowych 

7.204,33 5.100,34 

3. Srodki pieniezne 
paristwowego funduszu 
celowego 



4. Inne srodki pieniezne 

5. Akcje lub udziaty 

6. Inne papiery wartosciowe 

7. Inne krotkoterminowe 
aktywa finansowe 

IV. Rozliczenia 
mic^dzyokresowe 

Suma aktywow 1.003.366,25 963.659,04 Suma pasywow 1.003.366,25 963.659,04 

P O D I N S ^ K T O R 

Katamfna BUdzijriska 



Rachunek zyskow i strat jednostki budzetowej lub samorz^dowego zakladu 

budzetowego (wariant porownawczy) 

Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 

S z k o i a P o d s t a w o w a 
w Swiniarach 

09-533 Slubice 
pow. plocki, woj. mazowieckle 

Ninner identyfikacyjny REGON 
001113433 

Rachunek zyskow i strat 
jednostki (wariant porownawczy) 

sporzadzony na dzien 31.12.2020 

Adresat 

Wojt 
G m i n y Stubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biezacego 

A. Przyehody netto z podstawowej dzialalnosci operaeyjnej 

1. Przyehody netto ze sprzedazy produktovv 

II. Zmiana stanu produktovv (zwiekszenie - wartosc dodatnia, 
zmniejszenie - wartosc ujemna) 

III. Koszt vvytworzenia produktovv na wlasne potrzeby jednostki 

IV. Przyehody netto ze sprzedazy towarovv i materialow 

V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej 

VI. Przyehody z tytulu dochodow budzetowvch 

B. Koszty dzialalnosci operaeyjnej 
1.210.762,37 1.403.776,83 

I. Amortyzacja 38.912,85 39.145,64 

II . Zuzycie materialow i energii 90.422,13 50.471,69 

I I I . Uslugi obce 12.982,71 21.199,62 

I V . Podatki i oplaty 

V . Wynagrodzenia 814.807,25 1.004.509,90 

V I . Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownikovv 251.657,23 286.858,40 

V I I . Pozostale koszty rodzajowe 1.790,20 1.463,60 

V I I I . Wartosc sprzedanych towarow i materialow 

I X . Inne swiadczenia finansowane z. budzetu 

X . Pozostale obciazenia 190,00 127,98 

C. Zysk (strata) z dziatalnosci podstawowej (A - B) -1.210.762,37 -1.403.776,83 

D. Pozostale przyehody operacyjne 



1. Zysk ze zbycia niefmansowych aktywow trwalych 

II. Dotacje 

III. Inne przyehody operacvjne 

E. Pozostale koszty operacvjne 

1. Koszty inwestycji finansowanych ze srodkow wlasnych 
samorzadowych zakladow budzetowvch i dochodow jednostek 
budzetowych sromadzonych na wydzielonym rachunku 

II. Pozostale koszty operacvjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operaeyjnej (C + D - E) 
-1.210.762,37 -1.403.776,83 

G. Przyehody finansowe 
3,31 1,32 

1. Dywidendy i udzialy w zyskach 

II. Odsetki 3,31 
1,32 

III . Inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

II. Inne 

1. Zysk (strata) brutto ( F + G - H) 
-1.210.759,06 -1.403.775,51 

J. Podatek dochodowy 

K. Pozostale obowi^zkowe zmnicjszenia zysku (zwickszenia straty) 

L. Zysk (strata) netto (I - J - K ) -1.210.759,06 -1.403.775,51 



Zestawienie zmian w funduszu jednostki budzetowej lub samorz^dowego zakladu 

budzetowego 

Nazwa i adres jednostki 

w Swiniarach 
09-533 Slubice 

pow. ptocki, woj. mazowieckie 
tel. (024) 277 29 08 

Numer identyfikacyjny REGON 
001113433 

Zestawienie zmian w funduszu 
jednostki 

sporzijdzone na dzieii 
31.12.2020 

Adresat 

Wojt 
G m i n y Slubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzcdniego 

Stan na koniec 
roku biezgcego 

1. Fundusz jednostki na poczatek okresu ( B O ) 
1.889.166,80 2.132.024,94 

1. Zwickszenia funduszu (z tytulu) 
1.254.016,93 1.363.031,64 

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegly 

1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 
1.151.588,59 1.363.031,64 

1.3. Zrealizowane platnosci ze srodkow europejskich 

1.4. Srodki na inwestycje 

1.5. Aktualizacja wyceny srodkow trwalych 

1.6. Nieodptatnie otrzymane srodki trwale i srodki trwale w budowie 
oraz wartosci niematerialne i prawne 

102.428,34 

1.7. Aktywa przejete od zlikwidowanych lub polaxzonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostale odpisy z wyniku fmansowego za rok biez<jcy 

1.10. Inne zwiekszenia 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 
1.011.158,79 1.210.760,38 

2.1. Strata za rok ubiegty 
1.011.155,48 

1.210.759,06 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 
3,31 1,32 

2.3. Rozliczenie wyniku tlnansowego i srodkow obrotowych za rok 
ubiegly 

2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 

2.5. Aktualizacja Srodkow trwalych 

2.6. Wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodkow 
trwalych i Srodkow trwalych w budowie oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych 



2.7. Pasywa przejete od zl ikwidowanych lub potaczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

I I . Fundusz jednostki na koniec okresu ( B Z ) 
2.132.024,94 2.284.296,20 

I I I . Wynik finansowy netto za rok biezacy (+, - ) 
-1.210.759,06 -1.403.775,51 

1. zysk netto (+) 

2. strata netto ( - ) 
-1.210.759,06 -1.403.775,51 

3. nadwyzka srodkow obrotowych 

IV. Fundusz ( I I + , - I I I ) 
921.265,88 880.520,69 

JUnryka Bednarek 

(glowny ksiegowy) 

2021-03-25 

(rok, miesiac, dzien) (kieroy^nlk jednostki) 



Informacja dodatkowa 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. nazwe jednostki 

Szkola Podstawowa w Swiniarach 

1.2. siedzibe jednostki 

Siedziba jednostki jest lokal w miejscowosci Swiniary 4 

1.3. adres jednostki 

Swiniary 4 09-533 Slubice 

1.4. podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki 

Dzialalnosc oswiatowa 

2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem 

Od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku 

-> wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane taczne, jezeli w sktad jednostki nadrzednej lub 
jednostki samorzadu terytorialnego wchodza. jednostki sporzadzaja.ee samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Nie dotyczy 

4. omowienie przyjetych zasad (pol i tyki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow 
(takze amortyzacji) 

Aktywa i pasywa wycenia si? przy uwzgl?dnieniu nadrz?dnych zasad rachunkowosci w sposob przewidziany 
ustawi} o rachunkowosci. 

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiqg rachunkowych: 
1. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne umarza si? lub amortyzuje wedlug stawek okreslonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osob prawnych. 
2. Odpisow umorzeniowych dokonuje sic; od miesiaca nast?pujacego po miesiacu przyjecia srodka trwalego lub 

wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania. 
3. Zakoiiczenie odpisow umorzeniowych nastepuje nie pozniej niz z chwila. zrownania odpisow umorzeniowych 

z wartoscia poczatkowa. srodka trwalego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedazy. 
4. Umorzenia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych odpisuje si? jednorazowo za okres 

calego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiacu przyjecia do uzywania, umarza si? pozostale srodki trwale 

(wyposazenie) oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci mieszcz^cej si? w przedziale od 500,00 zl do 
10.000,00 zl. dla ktorych odpisy amortyzacyjne sq uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich 
wartosci w momencie oddania do uzytkowania. 

6. Skladniki maj^tku o wartosci: 
a) nie przekraczaj^cej 500,00 zl ewidencjonowane ŝ  bezposrednio w koszty i podlegajq ewidencji 

pozabilansowej, 
b) od 500.00 zl do 10.000,00 zl podlegajacej odpisaniu w ci?zar kosztow zuzycia materialow w momencie 

przekazania ich do uzytkowania i s;) obj?te ewidencjij ilosciowo - wartosciowq, 
c) powyzej 10.000,00 zl podlegaja ewidencji bilansowej na koncie srodki trwale. 

7. Gospodarka materiatowa podlega ewidencji ilosciowo - wartosciowej wg cen nabycia, rozchod 
materialciw wycenia si? przy zastosowaniu metody ..pierwsze przyszlo - pierwsze wyszlo" (FIFO). 

5. inne informacje 

Brak 

I I . Dodatkowe informacje i objasnienia obejmujq w szczegolnosci: 

1. 

1.1. szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych 
i prawnych, zawierajacy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia 
i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego 
oraz stan koticowy, a dla maj^tku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytulow 
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

Informacja w g zalacznika nr 1 

http://sporzadzaja.ee


1.2. aktualna wartosc rynkowa. srodkow trwalych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi 
informacjami 

Brak danych 

1.3. kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizuj^cych wartosc aktywow trwalych 
odrebnie dla dtugoterminowych aktywow niefinansowych oraz dtugoterminowych aktywow 
finansowych 

Brak danych 

1.4. wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie 

Nie dotyczy 

1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodkow trwalych, uzywanych na 
podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytulu umow leasingu 

Brak danych 

1.6. liczbe oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dluznych 
papierow wartosciowych 

Nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci. ze wskazaniem stanu na pocz^tek roku 
obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu. rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 
z uwzglednieniem naleznosci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek 
zagrozonych) 

Nie dotyczy 

1.8. dane o stanie rezerw wedlug celu ich utvvorzenia na poczqtek roku obrotowego. zwiekszeniach. 
wykorzystaniu. rozwiqzaniu i stanie koricowym 

Nie dotyczy 

1.9. podzial zobowiazan dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umowa lub wynikajacym z innego tytulu prawnego, okresie splaty: 

a) powyzej 1 roku do 3 lat 

Nie dotyczy 

b) powyzej 3 do 5 lat 

Nie dotyczy 

c) powyzej 5 lat 

Nie dotyczy 

1.1 
0. 

kwote zobowiazaii w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisow o rachunkowosci bylby to leasing finansowy 
lub zwrotny z podzialem na kwote zobowigzah z tytulu leasingu finansowego lub leasingu 
z.w rotnego 

Nie dotyczy 

1.1 

1. 

Iqczna kwote zobowia.zah zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 
tych zabezpieczeii 

Nie dotyczy 

1.1 
2, 

laxzna kwote zobowiazan warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostke gwarancji 
i poreczeh, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiazan 
zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeii 

Nie dotyczy 

1.1 
3. 

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeh miedzyokresowych, w tym kwote czynnych 
rozliczeh miedzyokresowych kosztow stanowiacych roznice miedzy wartoscia otrzymanych 
finansowych skladnikow aktywow a zobowiazaniem zaplaty za nie 

Nie dotyczy 

1.1 t^cznq kwote otrzymanych przez jednostke gwarancji i poreczeh niewykazanych w bilansie 



4. 

Nie dotyczy 

1.1 
5. 

kwote wyptaconych srodkow pienieznych na swiadczenia pracownicze 

64.546,78 zl . 

1.1 
6. 

inne informacje 

2. Brak 

2.1. wysokosc odpisow aktualizujacych wartosc zapasow 

Nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie. w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore 
powiekszyly koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowym 

Nie dotyczy 

2.3. kwote i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub 
ktore wystapily incydentalnie 

Nie dotyczy 

2.4. informacje o kwocie naleznosci z tytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle 
ministrowi wtasciwemu do spraw tlnansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu 
z wykonania planu dochodow budzetovvych 

Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

Brak 

3. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny sposob wplynac na ocene 
sytuacji majatkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

Brak 

Henry ka Bednarek T //r/^~i^„clri 
2021-03-25 /J/ 

(glowny ksiegowy) (rok, miesiac. dzieh) (kienb/mik jednostki) 

PODiN SPjKKTOR 

Kat> dxuriska 



Szkoia Podstawowa ^ ^ 
w Swiniarach 

09-533 ShJbice Zafacznik nr 1 
pow. ptocki, woj. mazowiecki* . . . . . . , Glowne skladniki aktywow trwahych 

Szkola Podstawowa w Swiniarach 

L.p. Nazwa grupy 
rodzajowej skladnika 

aktywow wedlug 
ukladu w bilansie 

Wartosc 
poczqtkowa-

stan na 
poczgtek roku 
obrotowego 

Zwiekszenie wartosci 
pocza.tkowej 

Ogotem 
zwiekszenie 

wartosci 
poczatkowej 

(4+5+6) 

Zmniejszenie 
wartosci 

poczatkowej 

Ogote 
m 

zmniej 
szenie 
wartos 

C! 

poczat 
kowej 

(8+9+1 
0) 

Wartosc 
pocz^tkowa-

stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(3+7-11) 

Umorzenie -
stan na 

poczqtek roku 
obrotowego 

Zwiekszenia w ci^gu roku 
obrotowego 

Ogolem 
zwiekszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

) 

Zm 
niej 
szen 

ie 
umo 
rzen 

ia 

Umorzenie -
stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(13+17-18) 

Wartosc netto sktadnikow 
aktywow 

L.p. Nazwa grupy 
rodzajowej skladnika 

aktywow wedlug 
ukladu w bilansie 

Wartosc 
poczqtkowa-

stan na 
poczgtek roku 
obrotowego 

Przyehody Prze 
mies 
zcze 
nie 

Ogotem 
zwiekszenie 

wartosci 
poczatkowej 

(4+5+6) 

Zbyc 
ie 

Likw 
idacj 

a 

Inne 

Ogote 
m 

zmniej 
szenie 
wartos 

C! 

poczat 
kowej 

(8+9+1 
0) 

Wartosc 
pocz^tkowa-

stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(3+7-11) 

Umorzenie -
stan na 

poczqtek roku 
obrotowego 

aktual 
izacja 

Aniortyzac 
ja za rok 
obrotowy 

inne 

Ogolem 
zwiekszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

) 

Zm 
niej 
szen 

ie 
umo 
rzen 

ia 

Umorzenie -
stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(13+17-18) 

Stan na 
poczatek roku 
obrotowego 

(3-13) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(12-19) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Grunty 

2 B u d y n k i i lokale i 
obiekty inzynierii 
ladowej i wodnej 

1.564.846,12 1.564.846,12 573.033,48 39.145,64 39.145,64 612.179,12 991.812,64 952.667,00 

3 Urzadzenia 
techniczne i 
maszyny 

32.829,87 32.829,87 32.829,87 0,00 0,00 32.829,87 0,00 0,00 

4 Srodki transportu 

5 Inne srodki trwale 

R A Z E M 1.597.675.99 1.597.675,99 605.86335 39.145.64 39.145,64 645.-008,99 991.812,64 952.667,00 

Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (013) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

169.714,80 11.089,81 0,00 180.804,61 

Zbiory biblioteczne - wartosc brutto (014) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

15.636,04 599,00 0,00 16.235,04 



( 

Wartosci niematerialne i prawne - wartosc brutto (020) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 
5.485,97 zl. 0,00 0,00 5.485,97 zl. 

Umorzenie pozostalych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych (072) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

190.836„81 11.688,81 0,00 202.525,62 


