
Bilans jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu budzetowego 

Nazwa i adres 
jednostki sprawozdawczej 

JZKOI .A P O l > S 1 W V O V > A 

tel. (024) 277i.0 i ' 
Numer identyfikacyjny REGON 

000705019 

BILANS 
jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu 

budzetowego 
sporzadzony na dzien 31.12.2019 r. 

Adresat 

Wqjt 
Gminy Stubice 

AKTYWA Stan na 
poczatek roku 

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na 

poczatek roku 
Stan na koniec 

roku 

A. Aktywa trwale 1.459.244,84 
• 

1.444.830,57 A. Fundusz 1.333.447,57 1.229.296,77 

i. Wartosci niematerialne 
i prawne 1. Fundusz jednostki 3.816.994,10 4.439.034,56 

II. Rzeczowe aktywa trwale 1.459.244,84 1.444.830,57 II. Wynik finansowy 
netto (+, - ) 

-2.483.546,53 -3.209.737,79 

1. Srodki trwale 1.459.244,84 1.444.830,57 1. Zysk netto (+) 
l . l .Grunty 2. Strata netto (-) -2.483.546,53 -3.209.737,79 
1.1.1. Grunty stanowiace 

wlasnosc jednostki 
samorzadu terytorialnego, 
przekazane w 
uzytkowanie wieczyste 

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

1.2.Budynki, lokale i obiekty 
inzynierii ladowej i wodnej 1.458.764,84 1.444.830,57 

IV. Fundusz mienia 
zlikwidowanych 
jednostek 

1.3.Urzadzenia techniczne i 
maszyny 480,00 

B. Fundusze placowek 
C. Panstwowe fundusze 

celowe 
1.5. Srodki transportu 

D. Zobowiazania i 
rezerwy na 
zobowiazania 

146.078,07 578.203,22 

1.6. Inne srodki trwale 1. Zobowiazania 
dlugoterminowe 

2. Srodki trwale w budowie 
(inwestycje) 

II. Zobowiazania 
krotkoterminowe 146.078,07 578.203,22 

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 tytuhi 
ubezpieczen i innych 
swiadczen 

22.483,37 37.594,90 



1. Akcje i udziaty 4. Zobowiazania z tytulu 
wynagrodzefi 120.663,05 197.327,58 

2. Inne papiery wartosciowe 5. Pozostale 
zobowiazania 0,00 61.413,36 

3. Inne dlugoterminowe 
aktywa finansowe 

6. Sumy obce 
(depozytowe, 
zabezpieczenie 
wykonania umow) 

V. Wartosc mienia 
zlikwidowanych jednostek 

7. Rozliczenia z tytulu 
srodk6w na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow 

B. Aktywa obrotowe 20.280,80 362.669,42 8. Fundusze specjalne 2.931,65 281.867,38 

1. Zapasy 17.349,15 19.388,68 8.1. Zakladowy Fundusz 
Swiadczen Socjalnych 2.931,65 281.867,38 

1. Materiary 17.349,15 19.388,68 8.2. Inne fundusze 

2. Polprodukty i produkty w 
toku 

III. Rezerwy na 
zobowiazania 

3. Produkty gotowe IV. Rozliczenia 
miedzyokresowe 

4. Towary 

II. Naieznosci 
kr6tkoterminowe 

1. Naieznosci z tytuhi dostaw i 
uslug 

2. Naieznosci od budzetow 
3. Naieznosci z tytulu 

ubezpieczen i innych 
swiadczen 

4. Pozostale naieznosci 
5. Rozliczenia z tytulu 

srodkow na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow budzetowych 

III. Krotkoterminowe 
aktywa finansowe 2.931,65 343.280,74 

1. Srodki pieniezne w kasie 

2. Srodki pieniezne na 
rachunkach bankowych 2.931,65 343.280,74 

3. Srodki pieniezne 
panstwowego funduszu 
celowego 



4. Inne srodki pieniezne 

5. Akcje lub udziafy 

6. Inne papiery wartosciowe 
7. Inne krotkoterminowe 

aktywa finansowe 
IV. Rozliczenia 

miedzyokresowe 
Suma aktywow 1.479.525,64 1.807.499,99 Suma pasywow 1.479.525,64 1.807.499,99 



Rachunek zyskow i strat jednostki budzetowej lub samorz^dowego zakladu 
budzetowego (wariant porownawczy) 

Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 

Numer identyfikacyjny REGON 
000705019 

Rachunek zysk6w i strat 
jednostki (wariant porownawczy) 
sporzadzony na dzien 31.12.2019 

Adresat 
Wojt 

Gminy Shibice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 
Stan na koniec 
roku biezacego 

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej 0,00 83.610,90 
1. Przychody netto ze sprzedazy produktdw 
II. Zmiana stanu produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia, 

zmniejszenie - wartosc ujemna) 
III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow 

V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej 

VI. Przychody z tytuhi dochodow budzetowych 0,00 83.610,90 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 2.483.551,21 3.293.354,18 
I. Amortyzacja 65.945,27 66.774,27 

II. Zuzycie materialow i energii 249.010,03 380.627,12 

III. Uslugi obce 44.416,20 59.064,12 

IV. Podatki i oplaty 

V. Wynagrodzenia 1.630.092,25 2.123.494,03 

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownikow 489.699,66 658.431,04 

VII. Pozostale koszty rodzajowe 4.097,80 
4.663,60 

VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 

IX. Inne swiadczenia finansowane z budzetu 

X. Pozostate obci^zenia 290,00 300,00 

C. Zysk (strata) z dzialalnosci podstawowej (A - B) -2.483.55U1 -3.209.743,28 
D. Pozostale przychody operacyjne 



1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 

II. Dotacje 

III. Inne przychody operacyjne 

E. Pozostale koszty operacyjne 
1. Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wtasnych 

samorzadowych zakladow budzetowych i dochodow jednostek 
budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 

II. Pozostale koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C + D - E) 2.483.551,21 -3.209.743,28 
G. Przychody finansowe 4,68 5,49 

1. Dywidendy i udzialy w zyskach 

II. Odsetki 4,68 5,49 

III. Inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

II. Inne 

1. Zysk (strata) brutto (F + G - H) -2.483.546,53 -3.209.737,79 

J. Podatek dochodow v 

K. Pozostale obowiazkowe zmnicjszenia zysku (zwiekszenia straty) 

L. Zysk (strata) netto (1 - J - K) -2.483.546,53 -3.209.737,79 

S k a r 
ryka Bednarek 

(glowny ksiegowy) 
2020-03-25 

(rok, miesiac, dzien) 
mgr Ja?wK0Zl0WS,ci 

(kjer/wnik jednostki) 

1 V 

Katarzifat 

;KTOR 



Zestawienie zmian w funduszu jednostki budzetowej lub samorz^dowego zakladu 
budzetowego 

Nazwa i adres jednostki 
. sprawozdawczej . t : x 

C9-5?J 5hibi<x,'S. Piocka 30 tel. (024) 277 €0-74 lub 11 
xTIP 7V-,:. aorosow 
Numer identyfikacyjny REGON 

000705019 

Zestawienie zmian w funduszu 
jednostki 

sporzadzone na dzien 
31.12.2019 

Adresat 
Wqjt 

Gminy Shibice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 
Stan na koniec 
roku bieiacego 

1. Fundusz jednostki na poczatck okresu (BO) 3.560.368,74 3.816.994,10 

1. Zwiekszenia funduszu (z tytuhi) 2.404.700,62 3.189.203,38 

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegry 

1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 2.404.700,62 3.136.843,38 

1.3. Zrealizowane platnosci ze srodkow europejskich 

1.4. Srodki na inwestycje 

1.5. Aktualizacja wyceny Srodkow trwafych 
1.6. Nieodplatnie otrzymane srodki trwate i srodki trwate w budowie 

oraz wartosci niematerialne i prawne 
52.360,00 

1.7. Aktywa przejete od zlikwidowanych lub poiaczonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostaie odpisy z wyniku finansowego za rok biezacy 

l.lO.lnne zwiekszenia 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytuiu) 2.148.075,26 2.567.162,92 

2.1 . Strata za rok ubiegry 2.148.070,58 2.483.546,53 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 4,68 83.616,39 
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowych za rok 

ubiegly 
2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 

2.5. Aktualizacja srodkow trwarych 
2.6. Wartosc sprzedanych i nieodptatnie przekazanych srodk6w 

trwatych i srodkow trwatych w budowie oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych 



2.7. Pasywa przejete od zlikwidowanych lub poiaczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 3.816.994,10 4.439.034,56 

III. Wynik finansowy netto za rok biezqcy (+, —) -2.483.546,53 -3.209.737,79 

1. zysk netto (+) 

2. strata netto (-) -2.483.546,53 -3.209.737,79 

3. nadwyzka srodkow obrotowych 

IV. Fundusz (II +, - III) 1.333.447,57 1.229.296,77 



Informacja dodatkowa 
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczegolnosci: 
1. 
1.1. nazwe jednostki 

Szkola Podstawowa im. Ojca Swietego Jana Pawla II w Shibicach 
1.2. siedzibe jednostki 

Siedzibajednostki jest lokal przy ul. Plockiej 30 w Stubicach 
1.3. adres jednostki 

ul. Plocka 30 09-533 Slubice 
1.4. podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki 

DzialalnoSc oSwiatowa 
2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem 

Od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku 
3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne, jezeli w sklad jednostki nadrzednej lub 

jednostki samorzadu terytorialnego wchodza jednostki sporzadzajace samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Nie dotyczy 
4. om6wienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w 

(takze amortyzacji) 
Aktywa i pasywa wycenia sie przy uwzglednieniu nadrzednych zasad rachunkowosci w sposob przewidziany 

ustaw^ o rachunkowosci. 
Zasady stosowane w prowadzeniu ksi^g 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 sie od miesi^ca nastepuj^cego po miesi^cu przyjecia srodka trwaiego lub 

wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania. 
3. Zakonczenie odpisow umorzeniowych nastepuje nie p6zniej niz z chwil^ zrownania odpis6w umorzeniowych 

z wartosci^ poczatkowa^ srodka trwatego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedazy. 
4. Umorzenia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych odpisuje sie jednorazowo za okres 

calego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesi^cu przyjecia do uzywania, umarza sie pozostale Srodki trwale 

(wyposazenie) oraz wartoSci niematerialne i prawne o wartoSci mieszcz^cej sie w przedziale od 500,00 zl do 
10.000,00 zl, dla ktorych odpisy amortyzacyjne s^ 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 s^ bezposrednio w koszty i nie podlegaj^ ewidencji 

bilansowej i pozabilansowej, 
b) od 500,00 zl do 10.000,00 zl podlegajqcej odpisaniu w ciezar kosztow zuzycia materialow w momencie 

przekazania ich do uzytkowania i s^ objete ewidencji iloSciowo - wartoSciow^, 
c) powyzej 10.000,00 zl podlegaj^ ewidencji bilansowej na koncie srodki trwale. 

7. Gospodarka materiatowa podlega ewidencji ilosciowo - wartosciowej wg cen nabycia, rozchtid 
materialow wycenia sie przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszlo - pierwsze wyszlo" (FIFO). 

5. inne informacje 
Brak 

II. 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 kohcowy, a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytul6w 
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

Informacja wg zalacznika nr 1 



1.2. aktualn^ wartoSc rynkowa srodk6w trwalych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi 
informacjami 

Brak danych 
1.3. kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisbw aktualizujaxych wartosc aktyw6w trwalych 

odrebnie dla dlugoterminowych aktywow niefinansowych oraz dtugoterminowych aktyw6w 
finansowych 

Brak danych 
1.4. wartoSc grunt6w uzytkowanych wieczyscie 

Nie dotyczy 
1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke Srodk6w trwalych, uzywanych na 

podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytuhi umow leasingu 
Brak danych 

1.6. liczbe oraz wartoSc posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dhiznych 
papierow wartosciowych 

Nie dotyczy 
1.7. dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek 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 wedhig celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, 

wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie koncowym 
Nie dotyczy 

1.9. podzial zobowiqzari dlugoterminowych wedtug pozycji bilansu o pozostarym 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 zobowiazah w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisovv o rachunkowosci bylby to leasing 
finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote zobowiazah z tytulu leasingu finansowego lub 
leasingu zwrotnego 

Nie dotyczy 
1.1 
1. 

laczna kwote zobowiazah zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 
tych zabezpieczeh 

Nie dotyczy 
1.1 
2. 

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

Nie dotyczy 
1.1 
3. 

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeh miedzyokresowych, w tym kwote czynnych 
rozliczeh mifdzyokresowych kosztow stanowiacych roznice miedzy wartosci^ otrzymanych 
finansowych skladnikow aktyw6w a zobowiazaniem zaplaty za nie 

Nie dotyczy 
1.1 laxzna^ kwote otrzymanych przez jednostke gwarancji i poreczeh niewykazanych w bilansie 



4. 
Nie dotyczy 

1.1 
5. 

kwote wyplaconych Srodkow pienieznych na swiadczenia pracownicze 

34.728,36 zl. 
1.1 
6. 

inne informacje 

2. Brak 
2.1. wysokoSc odpisow aktualizujaxych wartosc zapasow 

Nie dotyczy 
2.2. koszt wytworzenia Srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r6znice kursowe, ktdre 

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 wystcfpily incydentalnie 

Nie dotyczy 
2.4. informacje o kwocie naleznosci z tytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle 

ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu 
z wykonania planu dochodow budzetowych 

Nie dotyczy 
2.5. inne informacje 

Brak 
3. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny spos6b wptyn^c na ocene 

sytuacji majatkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 
Brak 

....tmwM.Q.M?dwr.?k^^ 2020-03-25 mgrj/cMKozlpwski 
(g!6wny ksiegowy) (rok, miesiac, dzieh) (k/epownik jednostki) 

PODINSPSKTOR 
KatarzUnd-Bi clzunska 



09-533 SJubice, ul. Ptoi*a fO 
tcl (024) 277-80-7 t lub i • 

NIP 774-26-90-854. Re«. 00070 Glowne skladniki aktywow trwalych 
Szkola Podstawowa im. Ojca Swietego Jana Pawla II w Slubicach 

Zatacznik nr 1 

L.p. Nazwa grupy 
rodzajowej skladnika 

aktywow wedtug 
ukladu w bilansie 

WartoSc 
poczatkowa-

stan na 
poczatek roku 
obrotowego 

Zwiekszenie wartosci 
poczatkowej 

Ogolem 
zwiekszenie 

wartosci 
poczatkowej 

(4+5+6) 

Zmniejszenie 
wartosci 

poczatkowej 
Ogole 

m 
zmniej 
szenie 
wartoS 

Cl 
poczat 
kowej 
(8+9+ 

10) 

WartoSc 
poczatkowa-

stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(3+7-11) 

Umorzenie -
stan na 

poczatek roku 
obrotowego 

Zwiekszenia w ciqgu roku 
obrotowego 

Og61em 
zwiekszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

) 

Zm 
niej 
szen 

ie 
umo 
rzen 

ia 

Umorzenie -
stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(13+17-18) 

WartoSc netto skladnikow 
aktywdw 

L.p. Nazwa grupy 
rodzajowej skladnika 

aktywow wedtug 
ukladu w bilansie 

WartoSc 
poczatkowa-

stan na 
poczatek roku 
obrotowego 

Przychody Prze 
miesz 
czeni 

e 

Ogolem 
zwiekszenie 

wartosci 
poczatkowej 

(4+5+6) 
Zbyc 

ie 
Lik 
wid 
acja 

Inne 

Ogole 
m 

zmniej 
szenie 
wartoS 

Cl 
poczat 
kowej 
(8+9+ 

10) 

WartoSc 
poczatkowa-

stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(3+7-11) 

Umorzenie -
stan na 

poczatek roku 
obrotowego 

aktualiz 
acja 

Amortyzac 
ja za rok 
obrotowy 

inne 

Og61em 
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 konie 
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 Budynki i lokale i 
obiekty inzynierii 
ladowej i wodnej 

2.589.656,02 57.120,00 57.120,00 2.646.776,02 1.130.891,18 66.294,27 4.760 71.054,27 1.201.945,45 1.458.764,84 1.444.830,5 

3 Urzadzenia 
techniczne i 
maszyny 

74.396,13 74.396,13 73.916,13 480,00 480,00 74.396,13 480,00 0,00 

4 Srodki transportu 
5 Inne srodki trwale 

JRAZEM 2.664.052,15 57.120,00 57.120,00 2.721.172,15 1.204.807^1 66.774,27 4.760 71.534,27 1.276.341,58 1.459.244,84 1.444.830,5' 

Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (013) 
Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

456.285,67 zl. 103.560,94 5.752,00 554.094,61 
Zbiory biblioteczne - wartosc brutto (014) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 
21.768,88 zl. 15.069,99 0,00 36.838,87 



) ) 

Wartosci niematerialne i prawne - wartosc brutto (020) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 
7.821,71 zl. 0,00 0,00 7.821,71 zl. 

Umorzenie pozostarych srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych i zbiorow bibliotecznych (072) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 
485.876,26 zl. 118.630,93 5.752,00 598.755,19 

W o k ? 
mzr Jaa^KKozlowski 


