
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 im.
Janusza Korczaka w Przemkowie

000263136

Numer idenMkacyjny REGON

BILANS jednostki bud2etowej
samorzqdowego

zakladu budietowego

Nr ewi
Liczba

na dzieri 31 grudnia 201 rPrzyl

AKTYWA
Stan na

poczqtek roku
Stan na

koniec roku
PASYWA

Stan na
poczqtek roku

u-;-
koniec roku

A. Aktywa tnnale 27 038,84 12 498,83 A. Fundusz -599 787,22 -522152,88

l. Warto5ci niematerialne i

prawne
0,00 0,00 l. Fundusz jednostki 2174145,35 3 282 319,33

ll. Rzeczowe aktywa truale 27 038,84 12 498,83
ll. Wynik finansowy netto (+,

, -2 773 932,57 r, -3 804 472,21

1. Srodki trwale 27 038,84 12 498,83 1. Zysk netto (+) 0,00 0,00

"l .1. Grunty 0,00 0,00 2. Strata netto G) -2 773 932,57 : . -3 804 472,21

1.1.1. Grunty stanowiqce
w,lasno56 jednostki
samozqdu terytorialnego,
przekazane w u2ytkowa n ie

wieczyst innym podmiotom

0,00 0,00
lll. Odpisy z wyniku
finansowego (nadwy2ka
Srodk6w obrotowych) G)

0,00 0,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty
in2ynierii lqdowej i wodnej

0,00 0,00
lV. Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00

1.3. Urzqdzenia techniczne
i maszyny

27 038,84 12 498,83 B. Fundusze plac6wek 0,00 0,00

1.4. Srodki transportu 0,00 0,00
C. Paristwowe fundusze
celowe

0,00 0,00

1.5. lnne Srodki trwale 0,00 0,00
D. Zobowiazania i

rezerwy na zobowiqzania
763 617,65 666 018,25

2. Srodki trwale w budowie
(inwestycje)

0,00 0,00
L Zobowiqzania
dlugoterminowe

366 130,70 297 810,22

3. Zaliczki na Srodki truale
w budowie (inwestycje)

0,00 0,00
ll. Zobowiqzania
kr6tkoterminowe

397 486,95 368 208,03

lll. Nale2no5ci
dlugoterminowe

0,00 0,00
1. Zobowiqzania z tytulu
dostaw i uslug

1 207,52 0,00

lV. Dugoterminowe aktYwa

finansowe
0,00 0,00

2.Zobowiqzania wobec
bud2et6w

't6 010,41 0,00

1. Akcje i udzialy 0,00 0,00
3. Zobowiqzania z tytulu
ubezpieczen i innych
Swiadczefi

173727,03 106 052,15

2. lnne papiery
warto5ciowe

0,00 0,00
4. Zobowiqzania z tYtulu
wynagrodzefi

142 869,31 197 751,69

3. lnne dlugoterminowe
aktywa finansowe

0,00 0,00 5. Pozostale zobowiqzania 0,00 0,00

V. WartoS6 mienia
zlikwidowanych jednostek

0,00 0,00
6. Sumy obce (dePozYtowe,
zabezpieczenie wykonania
um6w)

0,00 0,00

B, Aktywa obrotowe 136 791,59 131 366,54

7. Rozliczenia z tytulu
Srodk6w na wydatki
bud2etowe i z tytulu
dochod6w bud2etowYch

0,00 0,00

L Zapasy 1 685,91 '1 399,35 8. Fundusze specjalne 63 672,68 64 404,19

1. Materialy 1 685,91 . 1 399,35
8.1. Zakladowy Fundusz
Swiadczeri Socjalnych

63 672,68 j 64 404,19

2. P6lprodukty i ProduktY w
toku

0,00 0,00 8.2. lnne fundusze 0,00 0,00
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Stan na
poczatek roku

Slan na
koniec roku

PASYWA
Stan na

poczatek roku
Stan na

koniec roku

3. Produkty gotowe 0,00 0,00
lll. Rezerwy na
zobowiazania

0.00 0,00

4. Towary 0,00 0,00
lV. Rozliczenia
miQdzyokresowe

0,00 0,00

ll. Nale2no6ci
kr6tkoterminowe

60 709,20 61 554.20 0,00 0,00

'1. Nale2nosci z tytulu
dostaw i uslug

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Nale2nosci od bud2et6w 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pozostale nale2nosci 60 709.20 ! 61 5U,20 0,00 0,00

5. Rozliczenia z q ulu

Srodk6w na wydatki
budzetowe i z Mulu
dochod6w budzetowych

000 0,00 0,00 0,00

lll. Kr6tkoterminowe aktywa
Iinansowe

2 963,48 2 849,99 0,00 0,00

1. Srodki pieniQzne w kasie 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Srodkipienie2ne na

rachunkach bankowych
2 963,48 2 849.99 0,00 0,00

3. Srodki pienie2ne
pa6stwowego funduszu
celowego

0,00 0,00 0,00 0,00

4. lnne Srodki pieniQzne 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Akcje lub udzialy 0,00 0,00 0,00 0,00

6. lnne papiery
wartosciowe

0,00 0,00 0,00 0,00

7. lnne kr6tkoterminowe
aklywa finansowe

0,00 0,00 0,00 0,00

lV. Rozliczenia
m iQdzyokresowe

71 433,00 rr 65 563,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Suma aktyw6w 't63 830,43 't 43 865,37 Suma pasyw6w 163 830,43 143 865,37

3. Nale2no6ci z tytulu
ubezpieczei iinnych
Swiadczeh
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 im.
Janusza Korczaka w Ptzemkowie

URAD MtEtSrJ W
PRZEMKOWE

Wysla6 bez pisha przewodniego

Adresal:

Rachunek zysk6w i strat jednostki
(wariant por6wnawczy)

sporzedzony na dziei 31 grudnia 2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON

000263136

Stan na koniec roku
biezqcego

Stan na koniec roku
poprzedniego

39 897,0035 533,s0A. Pzychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyinej

0,00 0,00l. Pzychody nefto ze spzeda2y produkt6w

000,00ll. Zmiana stanu produkt6w (zwiekszenie - wartosc
zmniejszenie - wartoac

dodatnia,
U na)

000,00lll. Koszt wytwozenia produkt6w na wlasne potzeby jednostki

0,000,00

0,000,00V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej

39 897,0035 633,50Vl. Pzychody z q ulu dochod6w bud2etowych

3 839 293,592 807 328,27B. Koszty dzialalnosci operacyinej

14 540,0114 764,76l. Amortyzacja

166 024,02175 670,08ll. Zuzycie material6w i energii

150 975,20115 797 ,60lll. Ustugi obce

0,000,00lV. Podatki i oplaty

2 817 176,591 999 890,64V. Wynagrodzenia

689 y1,87500 236,19Vl. Ubezpieczenia spo'leczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w

861,00969,00Vll. Pozostale koszty rodzajowe

0,000,00Vlll. WartoSC spzedanych towar6w i materialow

175,000,00lX. lnne Swiadczenia finansowane z budzetu

0,000,00X. Pozostale obciqzenia

-3 799 395,59-2771 694,77c. Zysk (strata) z dzialalnosci podstawowei (A-B)

814,103 241,43
D. Pozostale pzychody operacyjne

0,000,00l. Zysk ze zbycia nieiinansowych aktyw6w trwalych

0000,00ll. Dotacje

814,10
lll. lnne pzychody operacyjne

lV. Pzychody netto ze spzedazy towarow i materialow

3 241 ,43



E. Pozostale koszty operacyjne 11,60 ,000

L Koszty inwestycji finansowanych ze Srodk6w wlasnych
samozqdowych zaklad6w bud2etowych i dochodOw jednostek
budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00 0,00

ll. Pozostale koszty operacyjne 1 1 bU 0,00

F. Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej (C + D - E) -2 768 464,94 -3 798 582,59

G. Przychody finansowe 0,00 0,00

l. Dywidendy i udzialy w zyskach 0,00 000,

ll. Odsetki 0,00 000,

0,00 000,

H. Koszty finansowe 5 467,63 5 889,62
I

L Odsetki 5 467,63 5 889,62

ll. lnne 0,00 0,00

-2 773 932,57 -3 804 472,21l. zysk (strata) brutto (F+G-H)

0,00 0,00J. Podatek dochodowy

0,000,00K. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)

21-3 804 472,-2 773 932,57L. Zysk (strata) netto (lJ-K)

lnformacje uzupelniajqce istotne dla oceny rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie icharakteze poszczegolnych pozycji pzychod6w lub koszt6w o nadzwycza.inej wartosci lub

kt6re wystqpily incydentalnie

a.owNY/KStEGOWY

,M
Aenicsffi Jurewicz

DYRE KTOR
szi(ol,Y PollsT^wowllJ nr 1

,m. Jantrsza Korcraka
$ Przemkowie

Gl6wny KsiQgowy rok m-c dziei

08188521118189

At". lct44,ta-1

Kierownik jednostki

lll lnne

2019-04-01



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOLA PODSTAWOWA NR I im
Janusza Korczaka w Pnemkowie

URAD MIEJSKI W
PRZEMKOWE

Wy"t"6 b", p,a-" pr"-"d,i"S"

Adresati

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

spozqdzone na dziei 31 grudnia 2018 r

Numer idenMkacyjny REGON

000263136

Stan na koniec roku
ble2qcego

Stan na koniec roku
poprzedniego

2 174 145,351 359 649,85l. Fundusz iednostki na poczetek okresu (BO)

2 799 387,061. Zwiqkszenia funduszu (z tytulu)

0,001.1. Zysk bilansowy za rok ubiegly
3 882 440,172 799 387,06'1.2. ZtealizcMane Wdatki bud2etowe

0,000,001.3. Zrealizowane ptatnosci ze Srodk6w europejskich
0,000,001.4. Srodki na inwestycje
0,001.5. Aktualizacia wyceny 6rodk6w tMalych

0,000,00
1.6. Nieodplatnie otzymane Srodki lMale i srodki tMale w budowie oraz

wartosci niematerialne i Prawne
0,000,001.7. Aktywa przejete od zlikwidowanych lub polaczonych jednostek
0,000,00

1 .8. Aktwa otrzyman e w ramach centralnego zaopatzenia
0,001.9. Pozostale odpisy z wyni ku linansowego za rok bie2acy

0,000,001.10. lnne zwiqkszenia
2774 266,191 984 891,562. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tylulu)
2773 932,57I 984 791,822.1. Strata za rok ubiegly

2.2. Ztealizo\rane dochody budzetowe
0,002.3. Rozliczenie wyniku Iinansowego i Srodkow obrotowych za rok ubiegly

0,00
2.4. Dolaqe i Srodki na inwestycie

0,00
2.5. Aklualizaqa wyceny Srodk6w tMalych

0,00
kowkaza rodse trwalychni ieodrtos p nycha ptatni62 sprzedanych

nI mle riate Irt scob dU otaz nych prawnychowedro k6w tMalych
0,000,00
0,000,00

99,74

2174 145,35
-3 804 472,21

0,00

-3 804 472,21-2773 932,57

pzejQte tekU b czo jednospole nychzodASP ikwidowanych2 ywa
oza alrze ianen oram cha centralzekazane ps82 pAktywa

lll. Wynik finansowy netto za rok bieiqcy (+,-

3. nadwy2ka Srodk6w obrotowych

2.9. lnne zmniejszenia

ostki na koniec okresu (BZ)

1. zysk netto (+)

2. strata netto C)
0,00

t+, - t)lV. Fundusz

lnformacje uzupetniajqce istotne dla oceny zetelnosci i przeizystosci sytuacji finansowej:

GL6WNY rEGOWY

AgniE ureuLcz
2019-04-01

rok m-c dziei

06327S03C16328
Gl6wny KsiQgowy

Kierownik iednostki

Stronar 1 z 1

3 882 440,17

0,00

0,00

0,00

333,600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

7.

ll. Fundusz

0,02

3 282 3{9,33

-2773 932,57
0,00

0,00

-522 152,88-599 787 ,22

2r.,,L. lrtJJJl.--,/



.(
ja dodatkowa do sprawozdania finansowego

a dodatkowa
I Wprowadzenie do sprawozdania linansowego, obejmuje w szczeg6lno5ci :

I

1.1 Nazwa jednostki

Szkola Podstawowa nr I im. Janusza Korczakaw Przemkowie

1.2 Siedziba jednostki

ul. LeSna G6ra 3, 59-170 Przemk6w

1.3 Adres jednostki

ul. LeSna G6ra 3, 59-170 Przemk6w

1.4 Podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

Podstawowym przedmiotem dzialalnoSci jednostki jest dzialalnoS6 dydaktyczna, wychowawcza
i opiekuricza przewidziana w podstawie programowej MEN

") Wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem

01.01.20 l8 - 31.12.2018

J Wskazanie, 2e sprawozdanie furansowe zawiera dane lqcme, jeZeli w sklad jednostki nadrzgdnej lub
jednostki samorz4du terytorialnego wchodzq jednostki sporzqdzaj4ce samodzielne sprawozdania
finansowe

NIE DOTYCZY

Om6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w
(takze amortyzacji)

oBowl4zuJ,{cE w JEDNOSTCE METODY WYCENY AKTYWOW I PASYWOW ORAZ
USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO
Wycena aktyw6w i pasyw6w na dzierl bilansowy odbywa sig nastgpujqco:

- Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne wg cen nabycia lub koszt6w wytworzenia

lub wartoSci przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne

lub umorzeniowe i z t)'tutu trwalej utraty warto6ci

Srodki trwale w budowie - w wysokoSci og6lu koszt6w pozostajAcych w bezpoSrednim

zwi1zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytulu trwalej utraty

wartoSci

Rzeczowe skladniki maj4tku obrotowego wg ceny nabycia lub koszt6w wytworzenia nie

wylszych od cen ich sprzedaLy netto na dzieri bilansowy,

NaleZnoSci i zobowiqzania oraz udzielone poiryczki - w kwocie wymagajqcej zaplaty, z

zachowaniem zasady osfrozno5ci,

- Kapitaly (fundusze) wlasne orazpozostale aktywa i pasywa wg wartoSci nominalnej

Jednostka stosuje metody wyceny zgodne z przepisami ustawy o rachunkowoSci. Aktywa i pasywa

wycenia sig nie rzadziej niz na dzieri bilansowy w spos6b opisany ponizej.

1. WartoSci niematerialne i prawne
Warto5ci niematerialne i prawne ujmuje sig w ksiggach wedlug cen ich nabycia. W bilansie

wykazywane s4 w wartosci netto, czyli wartosci pocz4tkowej skorygowanej . o wartosi

dotychczasowego umorzenia. Aktywa zaliczone do wartoSci niematerialnych i prawnych o wartoSci

jednostkowej nieprzekraczaj4cej kwoty okreSlonej w ustawie o podatku dochodowym od os6b

irawnych ,r-utrin" s4 jednorazowo w miesi4cu, w kt6rym oddano je do uZytkowania lub

przenilsiono z inwestycji, natomiast o warto5ci wyzszei sA amortyzowane wedlug zasad i stawek

bkreslonych w przepisach o podatku dochodowym od os6b prawnych. WartoSci niematerialne i

prawne vmarza sig metod4 liniow4 i amortyzuje jednorazowo za okres calego roku.
-Cena 

nabycia i koszt wytworzenia wartoSci niematerialnych i prawnych obejmuje o96l koszt6w

poniesionych przez jednostkg za okres budowy, montaZu, przystosowania i ulepszenia, do dnia

tilunro*.go lub przyjgcia do uZywania, w tym r6wniez niepodlegaj4cy odliczeniu podatek od

towar6w i uslug.

4.



Srodki trwale
Srodki trwale wycenia sig na dzieri wprowadzenia do ewidencji wedlug ich wartoSci pocz4tkowej 

]

stanowi4cej ceng nabycia lub kosa wytworzenia. WartoSi tg ustala sig na podstawie dowod6w 
]

dokumentujqcych zakup lub przych6d w innej formie lub potwierdzajqcych przekazanie Srodka 
]

trwalego do uZywania 
]

WartoSC pocz4tkowq stanowi4cq ceng nabycia Srodka trwalego powigksz4 koszty jego ulepszenia
(przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji). 

]

Cena nabycia Srodk6w trwalych obejmuje o96l koszt6w poniesionych przez jednostkg za okres 
I

budowy, montazu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjgcia do uzywania, 
]

w tym r6wniez niepodlegajqcy odliczeniu podatek od towar6w i uslug. 
I

Na dzieri bilansowy Srodki trwale wycenia sig wedlug cen nabycia lub kosa6w wytworzenia 
]

pomniejszonych o odpisy umorzeniowe 
I

Srodki trwale o wartoSci jednostkowej przekraczaj4cej kwotg okre$lon4 w ustawie o podatku 
I

dochodowym od os6b prawnych umarza sig i amonyzuje przy zastosowaniu stawek okreSlonych 
I

w przepisach ww ustawy. 
I

Ustalona na dziei prryjgcia Srodka trwalego do uZywania metoda jego amortyzacji jest stosowana 
I

w spos6b ci4gty w kolejnych okresach (konsekwentnie). Rozpoczgcie amortyzacji nastgpuje od 
I

miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym przyjgto Srodek trwaly do uZytkowania. 
I

Zakohczenie amortyzacji nastgpuje nie p6zniej ni2 z chwil4 zr6wnania wartoSci odRis6w 
]amortyzacYjnYch 
l

z wartoSci4 pocz?tkow4 Srodka tnvalego. Mo2e ono nast4pid wcze5niej w przypadku prznznaczenia

danego Srodka trwalego do likwidacji, sprzeda|y,lub w przypadku stwierdzenia jego niedoboru.

Srodki trwale umarza sig i amortyzuje jednorazowo za okres calego roku.

W ramach pozostalych Srodk6w tnvatych objgtych ewidencj4 ilo5ciowo-wartoSciow4 prowadzonq 
]

w postaci ksi4g inwentarzowych uwzglgdniane sq skladniki maj4tku: 
]

- owartoSci pocz4tkowej wylszej ni2 100 zl, ale nie wyhszej niZ wysokoSC kwoty okreSlonej 
]

w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych,
- meble, obrazy, mikrofal6wki, telewizory magnetowidy, magnetofony, sprzgt fotogafrcmy,
telefaksy, telefony ze wzglgdu na ceng i czas ich u2ytecznoSci okreSlone w rozporzqdzeniu Ministra

Finans6w w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu paistwa,

budZet6w jednostek samorz4du terytorialnego oraz niekt6rych jednostek sektora finans6w

publicznych
iozostale Srodki trwale o wartoSci nihszej lub r6wnej 100 zl podlegaj4 ewidencji ilo6ciowej'

Do skladnik6w tych zalicza sig m.in.: lampy biurowe, czajniki, kasetki metalowe, lustra, drabiny,

zaslony, firany itp. Umorzenie pozostalych Srodk6w trwatych nastQpuje jednorazowo w momencie

przyjgcia ich do uzYtkowania.
2. Zapasy
Zapasy'miterial6w wycenia sig wedlug cen zakupu a ich ewidencja prowadzona jest metod4

iloSciowo-wartoSciow4. Jednostka nie prowadzi ewidencji material6w biurowych. Ich zakup

obci4Za bezpo5rednio koszty dzialalnoSci. Zapasy wycenia sig na dzieri bilansowy wedlug ich

wartoSci wynikaj qcych z ewidencji.
3. NaleZnoSci orazzobowiqzania
Nale2noSci i zobowi4zania powstale w ci4gu roku ujmuje sig w ksiggach rachunkowych w wartoSci

nominalnej. Na dzief bilansowy nale2noSci iroszczeniawykazuje sig w kwocie wymaganej zaplaty,

z zachow aniem zasady ostro2nej wyceny'

Nale2noSci i zobowiqzania przedawnione s4 odpisywane w pozostale przychody lub kosdy'

Odsetki od naleznoSii i zobowi4zaft, w tym r6wnie2 tych, do kt6rych stosuje sig przepisy dotyczqce

zobowiqzaipodatkowych, ujmuie sig w ksiggach rachunkowych w momencie ich zaplaty lub

w wysokoSci odsetek naleZnych na koniec kwartalu'

Odsetki s4 nale2ne wtedy, kiedy ich naliczenie wynika z zawartej umowy migdzy stronami albo z

obowi4zuj4cych przepis6w prawnych.

NaleZnoSii i uazietone po2yczkiwycenia sig w kwocie wymaganej zaplaty.

Zobowiqzania wycenia sig w kwoiie wymagaj4cej zaplaty. Nominalne zobowi4zania powigksza sig

o odsetki nalezne na dzief bilansowy tylko w6wczas, gdy jednostka ma pewnoSd, 2e wyst4pi

konieczno6d zaplaty tych odsetek.

4, Srodki pienigZne
Srodki pieniizne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sig wedfug warto6ci nominalnej.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem por6wnawczym rachunku zysk6w i strat'

Ponoszone koszty dzialalnoSci-podstawowej ujmowane s4 na kontach zespofu 4 ,,koszty wedtug

rodzaj6w i ich rozliczenie"
Przychody i koszty ich osi4grrigcia z tytufu sprzedaLy produkt6w, towar6w, przychod6w i koszt6w



operacji finansowych oraz pozostalych przychod6w i koszt6w operacyjnych ujmowane s4 na kontach
zespolu 7 ,,Przychody, dochody i koszty"
Na wynik finansowy skladaj4 sig przeksiggowania sald kont zespolu ,,4" oraz kont zespotu,,7" na konto
860 ,,Wynik finansowy"

5 Inne informacje

NIE DOTYCZY

II. Dodatkowe informacje i objaSnienia obejmujq w szczeg6lnoSci :

I

l.l Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, warto$ci niematerialnych i
prawnych, zawieraj4cy stan tych aktyw6w na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniej szenia z

t5rtutu : aktualizacji warto5ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewngtrznego oraz stan kofcowy, a

dla maj4tku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tyul6w zmian dotychczasowej

amorty zacji lub umorzenia

Tabela w zal4czniku nr I

1.2 Aktualn4 wartoSd rynkow4 Srodk6w trwalych , w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi
informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3 Kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj4cych wartoSd aktyw6w trwatych

odrgbnie dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w

finansowych

NIE DOTYCZY

t.4 WartoS6 grunt6w u2ytkowanych wieczy$cie

NIE DOTYCZY

WartoSC nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkg Srodk6w trwalych, uZywanych na

um6w najmu, dzierlawy i innych um6w, w tym ztSrtulu um6w leasingupodstawie
1.5

Nalezy wykazat wartosd obcych Srodk6w trwalych, kt6re jednostka u2ytkuje na podstawie

wymiinionych um6w. Nie wykazuje sig wartoSci Srodk6w trwatych bgd4cych przedmiotem leasingu

finansowego, poniewaZ Srodki te podlegaj4 ewidencji bilansowej i s4 wykazywane w aktywach bilansu,

w pozycji odpowiadaj4cej grupie rodzajowej ufrtkowanych Srodk6w trwalych.

Wyszczeg6lnienie ( wg grup bilansowych) Wartosi wedlug stanu na koniec roku obrotowego

Grunty

Budynki,lokale i obiekty inzynierii l4dowej i
wodnej

lJrzqdzenia techn i cme i maszYnY

Srodki transportu

Inne Srodki trwale

Liczbaoraz wartoS6 posiadanych papier6w wartoSciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dtu2nych

papier6w wartoSciowych
1.6

NIE DOTYCZY

Dane o odpisach aktualizuj4cYch wartoSd nale2no5ci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku
1.7



obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z
uwzglgdnieniem nale2noSci finansowych jednostek samorz4du terytorialnego ( stan poLyczek
zagrohonych)

NIE DOTYCZY

1.8 Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach,

wykorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie koricowym

1.9 Podzial zobowi4zaf dlugoterminowych wedtug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego,

przewidywanym umowq lub wynikaj4cym z innego Qrtufu prawnego, okresie splaty :

NIE DOTYCZY

a) Powyzej I roku do 3 lat

219 756,44

b) Powy2ej3do5lat

78 233,78

Powyzej 5 latc)

NIE DOTYCZY

Wykazane zobowi4zania dlugoterminowe dotycz4 ukladu ratalnego z tyt' skladek oraz odsetek

poipisanego zZakiademUbizpieczeri Spolecznych. Na podstawie.umowy 1900001711420U1512016

z aiia tZ.Ot.2016 rozlozone zostalo na raty zobowi4zanie o l4cznej warto6ci 584 980,65 zl, z czego

89 099,40 zl zostalo splacone w roku 2016 ; w 2Ol7 - 63 689,48; w roku 2018 - 65 996,48 ' Pozostala

nalezno5i zostanie ,piu.onu w latach 21lg -2023 (w roku 2019 - 68 320,48; w roku 2020 70 713'48;

w roku 2o2l -73 136,48 zl;2022 _ 75 726,48 zl; w roku 2023 -18298,37 zl.)

Wyszczeg6lnienie Zobowiqzania o
pozostatym od dnia
bilansowego
okresie splaty
powyzej I roku do
3 lat

Zobowiqzania o
pozostatym od dnia
bilansowego
okresie splaty
powyzej 3 roku do

5 lat

Zobowiqzania o
pozostatym od dnia
bilansowego
okresie splaty
powy2ej 5lat

Razem

Kredyty ipoffczki 0 0 0 0

Emisja obligacji 0 0 0 0

Inne zobowi4zania
finansowe

0 0 0 0

Pozostale
zobowi4zania
dlugoterminowe

2r9 576,44 78233,78 0 297 810,22

Razem 219 576,44 78 233,78 297 810,22

Kwotg
zzgodnie przepisamie leasinguumowykwalifikujw cdv jednostkazobowi4zait sytuacji

leasto finansowyrachunkowoScio ingbylybya wedfug przepis6w( operacyjny)leasingpodatkowymi
lub zwrotnegoleasinguz finansowegona leasinguzobowi4zaft tytuluZ kwotglub podzialemzwrotny

1.10

NIE DOTYCZY

\-qcn1kwotg zobowi4zah zabezpieczonych na maj4tku jednostki ze

lych zabezpieczefr

wskazaniem charakteru i formY
t.1l

NIE DOTYCZY



Lt2 N-qczn4 kwotg zobowi4zarl warunkowych , w tym r6wniez udzielonych przez jednostkg gwarancji o

porgczef, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi4zafi zabezpieczonych

na maj4tku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeit

NIE DOTYCZY

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeh migdzyokresowych, w tym kwotg crynnych
rozliczefi migdzyokresowych koszt6w stanowi4cych r62nica migdzy wartoSci4 otrzymanych
finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty za nie

W jednostkach sektora finans6w publicznych najczgstszymi t5rtulami rozliczef migdzyokresowych
czynnych s4 :

- dyskonto od wyemitowanych obligacji,
- koszty medi6w,
- ubezpieczenia maj4tkowe,
- prenumeraty
Rozliczenia migdzyokresowe bierne to prawdopodobne zobowiqzania prrypadajqce na biez4cy okes

sprawozdawczy.

Wyszczeg6lnienie ( tytul
r o zliczeh m i gdzyokre s owych)

Stan na pocz4tek roku Stan na koniec roku

Ubezpieczenia maj 4tkowe

Oplata prolongacyjn a ZU S 7t 433,00 65 563,00

Razem czynne rozliczenia
migdzyokresowe

7t 433,00 65 533,00

Razem bierne rozliczenia
migdzyokesowe

0 0

1.14 N-4cm4 kwotg otrzym anY ch Przez jednostkg gwarancji i porgczeri niewykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY
Kwota zobowi4zair
zab ezp ie czonych otrzYmanYmi
gwarancjami i porgczeniami

Kwota otrzymanych gwarancji i
porgczeri

Wyszczeg6lnienie ( rodzaj

otrzymanych gwarancji i
porgczefi)

6rodk6w pienig2nych na Swiadczenia pracowniczeKwotg wyplaconYch1.15

s 3020 - 794,23;
s 4010 - 2 690 375,53;

s 4110 - 522 315,10;

s 4120 - 56 121,55;

s4280-2150,00;
s 4700 - 14 472,00;

s 4040 - 150 281,65;

84444 - L56 696,00

Inne informacjel.l6
zZnaleZnoSci ZakladowegopoZyczkisplatynale2noSci tytutuPozostale wykazanow pozycj

9 870,00.5 emeryciI6 0 684,20SwiadczefrFunduszu tym: pracownicy5s4,2alnychSocj



2

2,1 WysokoSd odpis6w aktualizujqcych wartoS6 zapasbw

NIE DOTYCZY

2.2 Kosa wyworzenia Srodk6w fwatych w budowie, w tym odsetki oraz rlimice kursowe, k16re
powigkszyty koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym

Wyszczeg6lnienie Kwota w roku obrotowym

Og6lem koszty wytworzenia Srodk6w trwatych w
budowie, w tym :

0,00

odsetki 0,00

- rflinice kursowe 0,00

2.3 Kwotg i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w i koszt6w o nadzwyczalnej warto5ci lub kt6re
wyst4pily incydentahie

Wykazuje si9 kwotg i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub kosa6w o nadzwyczajnej
wartoSci lub kt6re wyst4pily incydentalnie.
Przez straty i zyski nadzvtyczajne rozumie sig straty i zyski powstale na skutek zdarzeh trudnych do
przewidzenia, poza dzialalnoSci4 operacyjn4 jednostki i niezwi1zane z og6lnym ryzykiem jej
prowadzenia (art.3 ust. I pkt.33 u.o.r.).

Wyszczeg6lnienie w 2017 r. w 2018 r,

Przychody wystQpujqce
incydentalnie, w tym :

- losowe - poZar- odszkodowania

- pozostale - darowizna, spadek

- losowe - pohar - warto6C strat

- losowe - zalanie - warto6d strat

2.4 Informacjg o kwocie nale2noSci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle

ministrowi wla5ciwemu do spraw finans6w publicznych wskazywanych w sprawozdaniu z wykonania

planu dochod6w budzetowych

NIE DOTYCZY

2.5 Inne informacje

J Inne informacje ni2 wymienione powyZej, je2eli moglyby w istotny spos6b wptynsi na ocenQ sytuacji

majqtkowej i finansowej oraz wynik hnansowy jednostki

C*.OWNY

,Iurewicz 0 1 r(fl.2019 A-.--)LM
( gl. Ksiggowy) ( rok,miesi4c, dziefr) ( kierownik jednostki)

a

Koszty wystgpujqce
incydentalnie, w tym :



SZKOLi\ PODSTAWOWA NR 1

i nt. ,J::;tusza Korczaka
53-1?0 P, ;, tttlit, r'. rrl. L.'inl G6ra 3

3 i -94-46

NIP 50

WartoSci wykazane w tabelach - odrqbnie dla Srodk6w trwalych i wartoSci niematerialnych - powinny gdai:9:91*,-"1?"
wynikajqcy z kont ksiqg pomocniczyih prowadzonych dla Srodk6w trwalych iWNiP oraz dokonywanych od nich odprsow

amortyzacyjnych i umozeniowYch,

Lp.

I

NazM grupy rodzajorej
Srodk6wMrch

1

brutlo na
poczqtek roku

Zwiqkszenia

poczQlkorej -
nabycie

-

J

ZwiQtszdie
milo6ci

poczalkomj -
rktuEliaci.

4

zwiQkszenie
Mrlo*ci

rcGlkmj-
pr&micszczeni

Og6lem
&iQksenia

poeqtkowej

6

o,oo

ZmnieFzenie
Erto5ci

podqtkmj -
zbycic

-7

ZmnieFzeni.
mrtoSci

poeatkorei -
likuidacia

I

ZmnieFzenia
Erto66i

poeqtlmi
premlBzeenia

9

Ofobm
zmniGFzenia

M.to3d
poeqllMj

-- 1o

0,00

Weno66
p@zQltM

bdo sltn na
koniec lolu

11

1s0,00

Uhozenie -
sbn na

poeatek roku

,12

150,00

ZriQkszenie w
ciagu roku -
aktlaliz.cja

Zwiqkszenia w
ciqgu roku -

amodyzacia za
lMe

Og6hm
dQksrenia

ZmnieFzenia
umouenia

UmoEenia -
sbn na koniec

rolu

1

WafroSC n6tto
6rodk6w Mtych

- itan na
poeqbk rok!

Wartosd neto
6rodk6w tnmtci
- 6tan nr l6i6

c roku

Grupa 0

Grup. I

Budynki i lokale oraz
sp6ldzi.ler prtro & lokalu
u4 lorego i sp6uzielcze
dlasno6ciore prak do
okalu mi6zk.lnego

231 644,@ 0,00 0,00 0,00 231 644,60 23t 644,60 0,00 0,00 o,o0 231644,60 0,00 0,00

cnlp. 2
Obiekty inrniedi ledorej i
rcdnei 843,70 0,00 0,00 843,70 u3,74 0,00 843,70 0,00 0,00

Grupa 3
Kotly i maszyny
eneEty@e 177 382,98 0,00 0,00 177 82,98 152 816.39 12c67,76 '12c67,76 164 884,15 24 566,59

Grupa t,
M.szyny, uuqdzonit
aparaty oO6lhago
zast6omnla

'1 3 620,15 0,00 0,00 13 620,15 1 3 620,1 5 0,00 13 620,15 0,00 0,00

Grupa 5

Grupa 6

Maszyny, uzqdzenir i
ep.reg 6p€cj.listy@e 't14 258,83 0,00 0,00 0,00 11425A.83 111 786,58 2 472,25 2 472.25 1 14 258,83 2 472,24 0,00

Grup. 7 t.cpotu

crupa I (toilo 013) 200 oEl,86 18 280,00 18 280,00 0,00 218 361,86 200 081,8€ 0,00 1 I 280,00 1E 280,00 0,0c 218 361,86 0,00 0,00

Grupa 8 (kodo 014) 8678o,U 2528a,O1 25 284,01 0,00 1126,A,23 8678o.22 0,o0 2528A.O1 25288.01 112 0,00

o,oo 14540,01 4356E.01 ssloE,o2 o,oo 855831'52 27OB',U 12498'&

824762,9 43568,01 0,00

W tabeli nalery zaprezentowa6 dane
nich kont obejmujqcych

0,o0 43 568,01 0,00 0,00 0,00 0,00 868 330,35 797 723,sO

ze wsrystkich kont obejmujqcych ST (011,013, 0't4,016'017) oraz
ich umorzenie. lnformacje nateiy przedstawi6 w kolejno6ci ize
szczegolowo6ciq BILANSU'C,L

Jurewicz 0 1 r(ut.2019
DYRBKTOR
}I.Y t'0I)S'fA\VO\VE,I NT I

Ksiegowy rok, miesiqc, dzi€i Kieromik Jednostka

0,0c

0,0c

Irodki tN.lo:

3runty

12 498,8:

0,0(


