
Bilans jednostki budzetowej lub samorzadowego zakiadu budzetowego 

Nazvva i adres 
jednostki sprawozdawczcj 

SZKOLA POD:?TAWOWV\ 
tm. \^9:frIy!?}s:A^a Jagtetfy ' 
'"̂ •-̂ •̂'5 Sii."!;iC8. Gow. plocki 

Numer idents-fikacyjny REGON 
001113440 

B I L A N S 
jednostki budzetowej lub samorzadowego zakiadu 

budzetowego 

sporzadzony na dzieri 31.12.2018 r. 

Adresat 

Wojt 
G m i n y Slubice 

A K T Y W A 
Stan na 

poczqtek roku 
Stan na koniec 

roku 
P A S Y W A 

Stan na 
poczjjtek roku 

Stan na koniec 
roku 

A. Aktywa trwaie 608.003,51 582 .102,01 A. Fundusz 557.096,74 526.521,21 

1. Wartosci iiiematerialne 
f prawne 

1. Fundusz jednostki 1.530.428,48 1.622.385,23 

II. Rzeczowc aktywa trwaie 608 .003,51 582 .102,01 
II. Wynik tlnansowy 

netto (+, - ) 
- 973.331,74 -1.095.864,02 

1. Srodki trwaie 608.003,51 582.102,01 1. Zysk netto (+) 

l . l . G r u n t y 
2. Strata netto ( - ) -973.331,74 -1.095.864,02 

1.1.1. Grunt\ stanowiace 
W'lasnosc jediiostki 
saniorzadu terytorialnego, 
przekazane w-
uzytkowanic wicczyste 

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

1.2 .Budynki, iokale i obiekty 
inzynierii ladowcj i wodnej 

608.003,51 582 .102 ,0! 
IV. Fundusz mtenia 

zlikwidowanych 
jednostek 

1.3.Urzadzen!a tecliniczne i 
maszyny 

B. Fundusze placowek 

C. Paristw'owe fundusze 
eelowe 

1.5. Srodki transportu 
D. Zobowiijzania i 

rezerwy na 
zobowiazania 

55.731,42 67.207,05 

1.6. Inne srodki trwaie 1. Zobowiijzania 
dlu20terminowe 

2. Srodki trvvaie w budowie 
(inwestyeje) 

II. Zobowiazania 
krotkoterniinowe 

55.731,42 67.207,05 

3. Zaiiczki na srodki trwaie 
w budowie (inwcstycjc) 

1. Zobowiazania z t>'tuln 
dostaw i using 

9,84 

III. Naleznosci 
dlugotcrniinowe 

2. Zobowiazania wobec 
biidzetow 

iV. Dlugoterminowe aktywa 
finansowe 

3. Zobowiazania z tyluhi 
ubezpieczen i innych 
swiadczeii 

8.778,16 10.064,79 



1. Akcje i udzialy 
4. /obowi:.]zania z tytulu 

wynagrodzeii 
45 .620,58 52 .722,58 

2. Inne papiery wartosciowe 
5. Pozostale 

zobowiazania 

3. Inne dlugoterminowe 
aktyw^a finansowe 

6. Sumy obce 
(depoz>towe, 
zabezpieczenie 
wykonania umow) 

V. Wartosc mienia 
zlikwidowanych jednostek 

7. Rozl iczenia z tytutu 
srodkow na wydatki 
budzetowe i z t \ t i d i i 
dochodow 
hi rH->i'ti-mi\.'r'li 

B. Aktywa obrotowe 4.824,65 U . 6 2 6 , 2 5 8. Fundusze specjalne 1.322,84 4.419,68 

1. Zapasy 3.501,81 7.206,57 
8.1. Zakladowy Fundusz 

Swiadczen Socjalnych 
1 .322,84 4.419,68 

1. Materialy 3.501,81 7 .206,57 8.2. Inne fundusze 

2. Polprodiikty i produkty w 
toku 

III. Rezerwy na 
zobowiijzania 

3. Produkty gotowe 
IV. Rozliczenia 

mi^dzyokresowe 

4. Towary 

H. Naleznosci 
krotkoterniinowe 

1. Naleznosci z ty tu iu dostaw i 
ustug 

2. Naleznosci od biidzetow 

3. Naleznosci z tyluhi 
ubezpieczen i innycli 
swiadczeh 

4. Pozosiaie naleznosci 

5. Rozliczeuia z t\^tuln 
srodkow na wydatki 
budzetowe i z tyt i iki 
dochodow biidzetovvych 

III. Kro t ko t e r m i n o \
aktywa finansowe 

1.322,84 4.419 ,68 

1. Srodki pieniezne w kasie 

2. Srodki pieniezne na 
rachunkach bankowych 

1.322,84 4.419.68 

3. Srodki pieniezne 
panstwowego funduszu 
eel owe go 



4. Tnne srodki pieniezne 

5. Akcje lub udziah-

6. Innc papicry wartosciowe 

7. Inne krotkoterminowe 
aktywa finansowe 

IV. Rozliczenia 
mi^'dzyokresowe 

Suma aktywow 612.828,16 593.728,26 Suma pasywow 612.828,16 593.728,26 



Rachunek zyskow i strat jednostki budzetowej lub samorz^dowego zakiadu 

budzetowego (wariant porownawczy) 

iNazwa i adres jednos tk i 

5ZKOLATOI!^?i!W0WA 
im. Wfrjiysfawa Japeify 

w f'iofi-KowkL/ 
09-533 ;':;j,;hic>s, ::-r,vj. ptocki 

Numer idcntyfikacyjny REGON 
001!13440 

Rachunek zyskow i s trat 
jednos tk i (war ian t porownawczy) 

sporzadzony na dzien 31.12.2018 

Adresat 

W o j t 
G n i i n y Slubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biezEjcego 

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej 

L Przychody netto ze sprzedazv prodiikiow 

II . Zmlana stanu produktow (zvviekszenie - wartosc dodatnia, 
zmniejszenie - wartosc ujemna) 

III. Koszl w>tworzenia produktow na wiasne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow 

V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej 

V I . Przychody z ty tu iu dochodow budzetowych 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 
973.334,10 1.095.866,72 

1. Aniortyzacja 25 .901,50 25.901,50 

11. Zuzycie materiatow i energti 65 .640,14 82.698,68 

l i l . Uslugi obce 13.268,97 22.740,31 

I V . Podatki i oplaty 

V . VVynagrodzenia 642.419,22 728.343,37 

V I . Ubezpicczenia spoleczne i innc swiadczenia dla pracownikdw 222 .776 ,27 233.016,66 

V I I . Pozosialc koszty rodzajowc 3.088,00 2.896,20 

V I I I . Wartosc sprzedanN'ch towarow i niaterialow 

I X . Inne swiadczenia finansowane z budzclu 

X . Pozostale obclazenia 240,00 270,00 

C. Zysk (strata) z dztalainosci podstawowej (A - B) -973.334,10 -1.095.866,72 

D. Pozostale przyeliody operacyjnc 



1. Zysk ze zbycia niefmansowych aktywow trwalych 

Ik Dotacje 

III . Inne prz\'Chody operacyjne 

E. Pozostale koszty operacyjne 

1. Koszty inwestycji finansowanych ze srodkow wlasnych 
samorzadowych zakladow budzetowych i dochodow jednostek 
budzetowych gromadzonych na wvdzielonym rachimku 

II . Pozostale koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C + 1) - F,) 
-973.334,10 -1.095.866,72 

G . Przychody finansowe 
2,36 2,70 

1. Dywidendy i udzialy w zyskach 

II . Odsetki 2,36 
2,70 

III . Inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

II . Inne 

1. Zysk (strata) b ru t to (F + G - H) 
-973.331,74 -1.095.864,02 

J. Podatek dochodowy 

K. Pozostale obowi^zkowc zmnicjszenia zysku (zwiekszenia straty) 

L. Zysk (strata) nctto (I - J - K ) -973.331,74 -1.095.864,02 

fenryka Bednarel 

(glowny ksi^gowy) 

2019-03-25 

(rok, micsiac, dzieri) (kierownik jednostki) 



Zestawienie zmian w funduszu jednostki budzetowej lub samorzadowego zakiadu 

budzetowego 

Nazwa i adres jednostki 

im. : '.s.. •. i-.^ioft' 

woj.n.- - V- .':'\
Numer identyfik'acyjny R"EGC)N" 

001113440 

Zestawienie zmian w funduszu 
jednostki 

sporz^dzone na dzien 
31.12.2018 

Adresat 

Wojt 
G m i n y Slubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biezgcego 

i . Fundusz jednostki na poczatek okresu ( B O ) 
1,455.537,69 1.530.428,48 

1. Zwiekszenia lunduszn (z tytulu) 
944.053,84 1.065.291,19 

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegly 

1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 
944.053,84 1.065.291,19 

1.3. Zrealizowane platnosci ze srodkow europejskich 

1.4. Srodki na inwest>'cje 

1.5. Aktualizacja wyceny srodkow trwalych 

1.6. Nieodplalnie otrzymanc srodki trwaie i srodki trwaie w budowie 
oraz wartosci nieniaterialne i prawne 

1.7. Aktywa przej^te od zlikwidowanych lub polaczonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymanc w ramach centrainego zaopalrzcnia 

1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok biezacy 

1.10.Inne zwiekszenia 

2. Zmnicjszenia funduszu jednostki (z tytnlu) 
869.163,05 973.334,44 

2 . 1 . Strata za rok tibiegi\ 
869 .160 ,69 

973.331 ,74 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 
2 ,36 2,70 

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowj'ch za rok 
ubiegly 

2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 

2.5. Aktualizacja srodkow trwalych 

2.6. Wartosc sprzedanych i riieodplatnie przekazanych srodkow 
trwaKch i srodkow trwalych w budowie oraz waitosci 
niematcrialnych i prawnych 



2.7. Pasywa przej^te od zl ikwidowanych lub pot^czonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centrainego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 
1.530.428,48 1.622.385,23 

III. Wynik finansowy netto za rok biezacy (+, - ) 
-973.331,74 -1.095.864,02 

1. zysk netto (+) 

2. strata netto ( - ) 
-973.331,74 -1.095.864,02 

3. nadwyzka srodkow obrotowych 

IV. Fundusz (11+,-111) 
557.096,74 526.521,21 

(nryka Bednarek 

(gtowny ksi^go'Ay) 

2019-03-25 

(rok, miesigc, dzieri) (kiero wmlt j ednostki) 

PODINSV^KTOR 

t Katarzut^^'dzuxlska 



Informacja dodatkowa 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. nazw? Jednostki 

Szkoia Podstawowa im . Wladyslawa Jagielly w Piotrkowku 

1.2. siedzibe jednostki 

Siedzib^ jednostki jest lokal w miejscowosci Piotrkowek 75 

1.3. adres jednostki 

Piotrkowek 75 09-533 Slubice 

1.4. podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki 

Dzialalnosc oswiatowa 

2. wskazanie okresu objetcgo sprawozdaniem 

Od 01.01.2018 roku do 3 i , 12.2018 roku 

"> j>. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane tgczne, jezeli w sklad jednostki nadrzednej lub 
jednostki samorz^du terytorialnego wchodza jednostki sporzadzaj^ce samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Nie dotyczy 

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

Aktywa i pasywa wycenia sl^ przy uwzglt^dnicniu nadrzcdnycii zasad racluinkowosci \ sposob przcuidzian\ 
ustawjj 0 rachunkowosci. 
Zasady stosowanc w prowadzeniu ksi^g rachunkowych: 
1. Srodki trwaie oraz wartosci niemateriaine i prawne umarza s'lc^ lub amortyzujc wcdtug stawek okrcslonych 

w przcpisach o podatku docln)dowym od osob prawnych. 
2. Odpisow umorzeniowych dokonuje si§ od niiesii|ca nastepujacego po miesiijcu przyjecia srodka trwalego lub 

warlosci niematerialncj i prawncj do uzywania. 
3. Zakonczenie t)dpis6w umorzeniowych nastijpujc nic poznicj niz z chwilEj zrownania odpisow umorzeniowych 

z warlosci^ pocz^tkow^ srodka trwalego iub przeznaczcnia go do likwidacji, sprzedazy. 
4. Umorzenia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawn\ch odpisuje si^ Jednorazowo za okres 

calego roku obrotowego na koniec roku obrotowcgo. 
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesi^cu przyjecia do uzywania, umarza sl^ pozostale srodki trwaie 

(wyposazenie) oraz wartosci niemateriaine i prawne o wartosci mieszcz^cej si^ w przedziale od 500,00 zl do 
10.000,00 zt, dla klorych odpisy amortyzacyjnc sij uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich 
wartosci w momcncie oddaiiia do uzytkowania. 

6. Skladniki majatku o wartosci: 
a) nie przekraczajacej 500.00 zi ewidencjonowane sa bezposrednio w koszty i nie podlegaji^ ewidencji 

bilansowej i pozabilansowej. 
b) od 500.00 zl do 10.000,00 zl podlegajaccj odpisaniu u ci(;zar koszlow zuz\cia matcrialou w momcncie 

przckazania ich do uzytkowania i sa objete ewidencja ilosciowo - wartosciowa, 
c) powyzej 10.000.00 zl podlegaj^ ewidencji bilansowej na koncie srodki trwalc. 

7. Gospodarka malerialowa podlcga ewidencji ilosciowo - warlosciowej wg cen nabycia, rozchod 
materiatow wycenia si? przy zastosowaniu melody ..pierwsze przyszlo - pierwsze wyszlo" (FIFO). 

5. inne informacje 

Brak 

n . Dodatkowe informacje i objasnienia obejmuji j w szczegolnosci: 

1. 

1.1. szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych 
i prawnych, zawierajgcy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia 
i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn^trzuego 
oraz Stan koiicowy, a dla majatku amortyzowanego - podobnc przedstawienie stanow i tytulow 
zmian dotychezasowej amortyzacji lub umorzenia 

Informacja wg zalacznika nr 1 



1.2. aktualna wartosc rynkow^ srodkow trwalych, w lym dobr kultury - o ile jednoslka dysponuje takimi 
informacjami 

Brak danych 

1.3. kwot? dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trwalych 
odr^bnie dla dhigoterminowych aktywow niefinansowych oraz dlugoterminowych aktywow 
finansowycb 

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 um6w, w tym z ty tu iu umow leasingu 

Brak danych 

1.6. liczbe oraz waitosc posiadanych papierow wartosciowyeh, w tym akcji i udzialow oraz dluznych 
papierow wartosciowyeh 

Nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualiziijqcych waitosc naleznosci. ze wskazaniem stanu na poczatek roku 
obrotowego. zwi^kszeniach, w*ykorzystaniu. rozwiazaniu i stanie na koniec roku obi'otowego. 
z uwzglednieniem naleznosci fmansowych jednostek saniorzadu terytoriahiego (stan pozyczek 
zagrozonych) 

Nie dotyczy 

1.8. dane o stanie rezer\g celu ich utworzenia na poczatek roku obroloucgo. zwiekszeniach. 
wykorz\'Staniu, rozwiazaniu i stanie kohcow\ni 

Nie dotyczy 

1.9. podzial zobowifjzari dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia biiansowego, 
przcwidywanym uinowa lub wynikajqcym z inncgo tytulu prawncgo, okresie splaty; 

a) powyzej 1 roku do 3 kit 

Nie dotyczy 

b) powyzej 3 do 5 lai 

Nie dotyczy 

c) powyzej 5 iat 

Nie dotyczy 

1.1 
0. 

kwote i^obowiazaii w syluacji. gdy Jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisanii 
podatkowymi (leasing operacyjny), a v\edlug przepisow o rachunkowosci bylby to leasing 
tlnansowy !ub zwrolnv z podzialem na kwote zobowiazan z tyiulu leasingu Hnansowego !ub 
leasingu zwrotnego 

Nie dotyczy 

1.1 
1. 

laczna kwote zobowiazan zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i fonny 
tych zabezpieczeri 

Nie dotyczy 

l . j 
2, 

|j}czna kwote zobowiazan wartinkowycli , w tym rdwniez udzielonycli przez Jednostke gwarancji 
i poreczeii. takze wekslowych. niewykazanych w- bilansie. ze wskazaniem zobowiaZ'Ti 
zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy lych zabczpicczeh 

N ie dotyczy 

1.1 
J . 

wykaz istotnych pozycji czynnych i blernych rozliczeri miedzyokresowycli. w tym kwot^ czynnych 
rozliczeri miedzyokrcsowych koszlow stanowiijcych rdznice mi^-dzy wartoscia otrzymanych 
luiansowych skladnikow aktywow a zobovvii)zaniem zaplaty za nie 

Nie dotyczy 

1,1 laczna kwote otrzymunych przez jednoslkc gwai'aiicji i poreczeri niewykazanych w bilansie 



4. 

Nie dotyczy 

1.1 
5. 

kwote wyplacon>'ch srodkow pienicznych na swiadczenia pracownicze 

943.804,60 zl. 

I . I 
6. 

innc informacjc 

~) Brak 

2.1. wysokosc odpisow aktualizujacych wartosc zapasow 

Nie dotyczy 

koszt vvytworzenia srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore 
powiekszyly koszt vvytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowym 

Nie dotyczy 

2.3. kwote i charakter poszczegolnycb pozycji przvchodow iub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub 
ktore wystapih' incydentalnie 

Nie dotyczy 

2.4. informacje o kwocie naleznosci z t>tulu podatkow reahzowanych przez organy podatkowe podleglc 
ministrowi wlasciwemu do spraw tlnansow pubiicznych wykazywanych w sprawozdatiin 
z wykonania planu dochodow budzetowych 

Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

Brak 

J . Inne informacje niz wymienionc powyzej, jezeli moglyby w istotny sposob wplynac na ocene 
syluacji majatkowcj i ilnansou'ej oraz wynik finansowy jednostki 

Brak 

S k a ^ 
fjjj{ryka>-Bednarek, 

(glowny ksiegowy) 

2019-03-25 

(rok. miesiac, dzieri) 
tngr Jaiek Kozhwski 

(kic/c)M'nik jednostki) 

PODi^ 



Zal4cznik n r I 
Glowne sktadniki aktywow trwalych 

Szkoia Podstawowa im. Wladyslawa JagieJh' w Piotrkowku 

L,p, Nazwa griipy 
rodzajowej skladnika 

aktywow wedlug 
uklLidu w bilansie 

Wartosc 
pocz^tkowa-

stan ua 
poezqtek roku 
obrotowego 

Zwiykszcnie warto.sci 
pOGxalkovvej 

Ogole 
111 

zwi^ks 
zcnie 

warlosc 

Ziiiniejszcnie wartosci 
pocz^tkowej 

Ogole 
m 

zmniej 
szeiiie 
wiirios 

Wartosc 
pocz^tkowa-

stan na koniec 
roku 

obrotowego 

Umorzenie -
Stan na 

poc^i}tek lokii 
obrotowego 

Zwiekszenia w ci^gii roku 
obrotowego 

Ogolem 
zvvi^kszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

Zm 
niej 
szen 

ie 
umo 

Umorzenie -
Stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(1.1+17-lS) 

Wartosc netio skiadiiikow 
aklywow 

Przychod 
y 

Przemi 
eszcze 

nie 

1 
pocz^tk 

owej 
(4+5+6 

) 

Zbycie Likwi 
dacja 

Inne CI 
pOCZijt 
kowej 
(8+9+ 

10) 

(3+7-11) 
akiualiz 

acja 
Amortyzac 
ja za rok 
obrolowy 

inne 
) rzcii 

ia Stan na 
poczqtek roku 
obrotowego 

(3-13) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(12-19) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Grunty 

2 B u d y n k i i Iokale i 
ob iek ly in?:ynierii 
l^dowej i wodnej 

1.019.453,25 1,019.453,25 41] ,449 ,74 25,901,50 25.901,50 437,351,24 608,003,51 582.102,01 

3 Urzadzenia 
tecliniczne i 
nii iszyny 

40.023.70 40,023.70 40.023,70 0,00 0.00 40.023,70 0,00 0,00 

4 Srodki transportu 

5 Inne srodki t rwaie 

R A Z E M 1.0S9.476,9S 1.059.476,95 451.473,44 25.901,50 25.901,50 477.374 ,94 608.003,51 582.102,01 

Pozostale srodki trwaie - wartosc brutto (013) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

102.367,19 21. 14.128,65 zl. 0,00 116.495,84 zi. 

Pozostale srodki trwaie - wartosc brutto (014) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

3.088,25 zl 885,69 zl. 0,00 3.973,94 zt. 



Pozostale s rodk i t rwaie - wartosc brutto (020) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

4.607,80 zi. 0,00 0,00 4.607,80 zi. 

Pozostale srodki trwaie - umorzenie (072) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

110.063,24 zi. 15.014,34 zi. 0,00 125.077,58 zl. 


