Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana
Pawła II w Gizałkach
ul. Kaliska 25

BILANS
jednostki budżetowej

Adresat:

63-308 Gizałki

Numer identyfikacyjny REGON
000269328

AKTYWA

na dzień

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

1 357 963,13

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

sporządzony

Stan na koniec
roku
1 270 216,76
0,00

PASYWA

1 142 193,20

A.I Fundusz jednostki

3 732 226,13

3 728 849,42

-2 507 448,70

-2 586 656,22

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

A.II.1 Środki trwałe

1 357 963,13

1 270 216,76

A.II.1 Zysk netto (+)

2 524,10

2 524,10

A.II.2 Strata netto (-)

0,00

0,00

1 267 692,66

Stan na koniec
roku

1 224 777,43

1 270 216,76

1 355 439,03

Stan na początek
roku

A Fundusz

1 357 963,13

A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

Wysłać bez pisma przewodniego
C7784E3562CBFE1C

31-12-2019 r.

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

A.II.1.1 Grunty

Wójt Gminy Gizałki

0,00
-2 507 448,70

0,00
-2 586 656,22

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

171 459,34

165 301,94

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

171 459,34

165 301,94

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

2 286,96

2 792,65

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

0,00

0,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

21 807,11

22 006,72

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

113 726,26

114 266,94

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

Ewa Latosińska

BeSTia

(główny księgowy)

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
C7784E3562CBFE1C

Małgorzata Malinowska

(kierownik jednostki)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

38 273,64

37 278,38

0,00

0,00

B.I Zapasy

0,00

0,00

33 639,01

26 235,63

B.I.1 Materiały

0,00

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

33 639,01

26 235,63

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

37 820,13

33 712,25

5 626,50

124,25

90,05

657,17

0,00

0,00

32 103,58

32 930,83

0,00

0,00

453,51

3 566,13

0,00

0,00

453,51

3 566,13

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

Ewa Latosińska

BeSTia

(główny księgowy)

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
D.II.8 Fundusze
specjalne

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
C7784E3562CBFE1C

Małgorzata Malinowska

(kierownik jednostki)
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

Suma aktywów

Ewa Latosińska

BeSTia

1 396 236,77

(główny księgowy)

0,00

1 307 495,14

Suma pasywów

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
C7784E3562CBFE1C

1 396 236,77

1 307 495,14

Małgorzata Malinowska

(kierownik jednostki)
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Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Latosińska

BeSTia

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
C7784E3562CBFE1C

Małgorzata Malinowska

(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana
Pawła II w Gizałkach
ul. Kaliska 25

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

63-308 Gizałki

Numer identyfikacyjny REGON

000269328

na dzień

sporządzony na

31-12-2019 r.

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Adresat:

Wójt Gminy Gizałki

Wysłać bez pisma przewodniego

9202F94D9D7D51A5

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

423,70

276,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

423,70

276,90

B.

Koszty działalności operacyjnej

B.I.

Amortyzacja

B.II.

Zużycie materiałów i energii

B.III.

Usługi obce

B.IV.

A.II.
A.III.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

2 549 344,48

2 633 950,36

87 746,37

87 746,37

267 965,71

211 729,74

64 163,24

86 659,20

Podatki i opłaty

2 233,00

2 509,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 547 114,60

1 651 616,16

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

468 469,66

487 520,19

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

3 955,90

3 634,70

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

107 696,00

102 535,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D.

Pozostałe przychody operacyjne

D.I.

-2 548 920,78

-2 633 673,46

41 472,08

51 561,82

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

41 472,08

51 561,82

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

4 544,58

Ewa Latosińska

główny księgowy
BeSTia

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień
9202F94D9D7D51A5

Małgorzata Malinowska

kierownik jednostki
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E.I.
E.II.

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku
Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

0,00

4 544,58

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G.

Przychody finansowe

0,00

0,00

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

0,00

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

Ewa Latosińska

główny księgowy
BeSTia

-2 507 448,70

-2 507 448,70

-2 507 448,70

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień
9202F94D9D7D51A5

-2 586 656,22

-2 586 656,22

-2 586 656,22

Małgorzata Malinowska

kierownik jednostki
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Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Latosińska

główny księgowy
BeSTia

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień
9202F94D9D7D51A5

Małgorzata Malinowska

kierownik jednostki
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana
Pawła II w Gizałkach
ul. Kaliska 25

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

63-308 Gizałki

Numer identyfikacyjny REGON

000269328

na dzień

sporządzone na

31-12-2019 r.

Adresat:

Wójt Gminy Gizałki

Wysłać bez pisma przewodniego

DB31DE74AF667B29

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

3 901 221,64

3 732 226,13

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

2 460 366,90

2 546 032,86

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2 629 362,41

2 549 409,57

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

2 592 011,21

2 507 448,70

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

37 351,20

41 960,87

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

I.1.6.
I.1.7.

I.2.6.
I.2.7.

2 460 366,90

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewa Latosińska

główny księgowy
BeSTia

0,00

3 732 226,13

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień
DB31DE74AF667B29

0,00
2 546 032,86

3 728 849,42

Małgorzata Malinowska

kierownik jednostki
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III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1.

zysk netto (+)

III.2.

strata netto (-)

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

IV.

Fundusz (II+,-III)

Ewa Latosińska

główny księgowy
BeSTia

-2 507 448,70

-2 586 656,22

0,00
-2 507 448,70

0,00
-2 586 656,22

0,00
1 224 777,43

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień
DB31DE74AF667B29

0,00
1 142 193,20

Małgorzata Malinowska

kierownik jednostki
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Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Latosińska

główny księgowy
BeSTia

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień
DB31DE74AF667B29

Małgorzata Malinowska

kierownik jednostki
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Załącznik nr 1
do Zasad sporządzania sprawozdania
finansowego jednostek organizacyjnych
Gminy Gizałki

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane jednostki
1.1 Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach
1.2 Siedziba jednostki Gizałki
1.3 Adres jednostki ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki
1.4 Podstawowy przedmiot działalności działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
2. Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, także
amortyzacji (wskazuje się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą oraz
rozporządzeniem)
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach sporządzono na
podstawie ksiąg rachunkowych, które prowadzone są zgodnie z jednolitymi zasadami ustalonymi w ustawie
o rachunkowości, jednakże z uwzględnieniem szczególnych zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych, a także zgodnie z innymi przepisami prawa oraz z rozwiązaniami wybranymi przez jednostkę
spośród dopuszczonych do stosowania dla jednostek budżetowych. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe
zakupione wycenia się według ceny zakupu, natomiast środki trwałe i pozostałe środki trwałe otrzymane
nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji, pochodzące ze spadku lub darowizny
w wartości określonej w protokole przekazania lub według wartości godziwej. Wartości niematerialne
i prawne pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie
decyzji w wartości określonej w tej decyzji. Materiały wycenia się w cenie zakupu, jednostka nie prowadzi
ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia, na koniec
roku

materiały

podlegają

spisowi

z

natury,

wartość

niezużytych

materiałów

wyceniona

w oparciu o cenę zakupu z ostatniej faktury podlega ewidencji na koncie „Materiały”. Należności
i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki pieniężne wycenia się według wartości
nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się
kosztów w czasie. Fundusz i wynik finansowy wycenia się w wartości nominalnej. Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo. Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową, amortyzację nalicza

się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe
podlegają ewidencji ilościowo wartościowej powyżej 300,00 zł. Aktualizacja wartości należności nie stosuje
się.
5. Inne informacje nie dotyczy
II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Dodatkowe informacje i objaśnienie zaprezentowane zostaną poniżej w formie opisowej i tabelarycznej
w zakresie wymaganym przez rozporządzenie. (należy odnieść się do każdego punktu informacji –
przedstawić dane lub wpisać „nie dotyczy”)
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia
z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla
majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji
lub umorzenia.
(należy wykazać szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych zgodnie z ewidencją analityczną dla kont 011, 013, 014, 020 oraz odpowiednich
kont obrazujących ich umorzenie)

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP
Zwiększenia

Lp

Wyszczególnienie

Wartość
początkowa -stan
na początek roku

1

2

3

1

2

Licencje i prawa
autorskie dot.
oprogramowania
Pozostałe wartości
niematerialne i
prawne
WNiP ogółem

Nabycie

Przemieszczenie
wew.

4

5

Zmniejszenia

Aktualizacja

Zwiększenia
ogółem
(4+5+6)

Zbycie

Likwidacja

Inne

Zmniejszenia
ogółem
(8+9+10)

6

7

8

9

10

11

Stan na
koniec roku
(3+7-11)
12

9.609,37

9.609,37

9.609,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.609,37

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP
Zwiększenia umorzenia

Lp

Wyszczególnienie

Umorzeniestan na
początek
roku

1

2

3

1

Licencje i prawa
autorskie dot.
oprogramowania

2

Pozostałe wartości
niematerialne i prawne
Umorzenie WNiP
ogółem

Amortyzacja
za rok
obrotowy
4

Zmniejszenia umorzenia

Aktualizacja

Inne
zwiększenia

Zwiększenia
ogółem
(4+5+6)

Z tytułu
zbycia

Z tytułu
likwidacji

5

6

7

8

9

Inne

Zmniejszenia
ogółem
(8+9+10)

Umorzeniestan na koniec
roku (3+7-11)

10

11

12

9.609,37

9.609,37

9.609,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.609,37

Tabela 3. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp

Wyszczególnieni
e

Wartość początkowa stan na początek roku

Nabycie

2

3

4

1

1.1

1.1.1

1.2

1.3

Grunty
Grunty
stanowiące
własność JST
przekazane w
użytkowanie
wieczyste
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenie
techniczne i
maszyny
Środki transportu
Inne środki
trwałe
W pozycji 1.5
Inne środki
trwałe wykazano
Środki trwałe
ogółem

1.4
1.5

Zwiększenia
Prze
mies
zcze
nie Aktu
wew aliza
.
cja
5

6

Zmniejszenia

Zwiększenia
ogółem (4+5+6)

Zby
cie

Likwidacja

In
ne

Zmniejszenia
ogółem (8+9+10)

Stan na koniec roku
(3+7-11)

7

8

9

10

11

12

2.524,10

2.524,10

2.428.431,54

2.428.431,54

703.359,24

19.364,15

19.364,15

013 – 558.306,27
014 – 134.264,25

013 – 9.129,20
014 – 10.234,95

013 – 9.129,20
014 – 10.234,95

3.134.314,88

19.364,15

0,00

0,00

19.364,15

99.436,97
013 – 77.872,95
014 – 21.564,02
0,00

99.436,97

99.436,97

623.286,42

013 – 77.872,95
014 – 21.564,02

013 – 489.562,52
014 – 122.935,18

99.436,97

3.054.242,06

0

Tabela 4. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp

Wyszczególnieni
e

Umorzenie-stan na
początek roku

2

3

1

1.1

1.1.1

1.2

1.3

Grunty
Grunty
stanowiące
własność JST
przekazane w
użytkowanie
wieczyste
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenie
techniczne i
maszyny
Środki transportu
Inne środki
trwałe
W pozycji 1.5
Inne środki
trwałe wykazano
Środki trwałe
ogółem

1.4
1.5

Zwiększenia umorzenia
Inn
e
zwi
Aktu ęks
Amortyzacja za rok
aliza zeni
Zwiększenia
obrotowy
cja
a
ogółem (4+5+6)
4

5

6

7

1.072.992,51

87.746,37

87.746,37

703.359,24

19.364,15

19.364,15

013 – 558.306,27
014 – 134.264,25

013 – 9.129,20
014 – 10.234,95

013 – 9.129,20
014 – 10.234,95

1.776.351,75

107.110,52

107.110,52

Zmniejszenia umorzenia
Z
tytuł
u
zbyc
ia

Z tytułu
likwidacji

In
ne

Zmniejszenia
ogółem (8+9+10)

Umorzenie-stan
na koniec roku
(3+7-11)

8

9

10

11

12

1.160.738,88

99.436,97
013 – 77.872,95
014 – 21.564,02
99.436,97

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury. nie dotyczy
(wypełnia się wyłącznie wtedy, gdy jednostka posiada takie informacje)
Tabela 5. Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp

Wyszczególnienie

Wartość bilansowa - stan na
koniec roku obrotowego

Aktualna wartość rynkowa

1

2

3

4

Ogółem

0,00

0,00

99.436,97

623.286,42

013 – 77.872,95
014 – 21.564,02

013 – 489.562,52
014 – 122.935,18

99.436,97

1.784.025,30

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
nie dotyczy
(wartość początkowa środków trwałych może być pomniejszana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości)
Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp

Wyszczególnienie długoterminowych
aktywów niefinansowych objętych
odpisami aktualizującymi

Stan odpisów aktualizujących
na początek roku obrotowego

Zwiększenia odpisów
aktualizujących w ciągu roku

Zmniejszenia odpisów
aktualizujących w ciągu
roku

Stan odpisów aktualizujących
na koniec roku obrotowego
(3+4-5)

1

2

3

4

5

6

Ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp

Wyszczególnienie długoterminowych
aktywów finansowych objętych
odpisami aktualizującymi

Stan odpisów aktualizujących
na początek roku obrotowego

Zwiększenia odpisów
aktualizujących w ciągu
roku

Zmniejszenia odpisów
aktualizujących w ciągu roku

Stan odpisów aktualizujących
na koniec roku obrotowego
(3+4-5)

1

2

3

4

5

6

Ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
nie dotyczy
(należy wykazać wartość gruntów przejętych /otrzymanych, nabytych/ przez jednostki w wieczyste
użytkowanie i pozostających w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego)
Tabela 8. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp

Wyszczególnienie gruntów
użytkowanych wieczyście (nr
działki, położenie, powierzchnia)

Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście na
początek roku obrotowego

Zwiększenia wartości gruntów
użytkowanych wieczyście w
ciągu roku

Zmniejszenia wartości
gruntów użytkowanych
wieczyście w ciągu roku

Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście na
koniec roku obrotowego
(3+4-5)

1

2

3

4

5

6

Ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. nie dotyczy
(należy wykazać wartość obcych środków trwałych, które jednostka użytkuje na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, środki trwałe użytkowane na podstawie ww. umów pozostają w księgach ich
właścicieli)

Tabela 9. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu

Lp

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych
przez jednostkę, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu

Wartość na początek roku
obrotowego

Zwiększenia w ciągu
roku

Zmniejszenia w ciągu
roku

Wartość na koniec roku
obrotowego (3+4-5)

1

2

3

4

5

6

Ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych. nie dotyczy
(należy wskazać wartość oraz liczbę posiadanych papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje)
Tabela 10. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp

Wyszczególnienie papierów
wartościowych z podziałem na
ich rodzaje

1

2

Wartość na początek roku
obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku

Wartość na koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia w ciągu roku

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość
(3+5-7)

wartość
(4+6-8)

3

4

5

6

7

8

9

10

Ogółem

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,
z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
nie dotyczy
(odpis dokonany na podstawie art. 35b ustawy o rachunkowości)
Tabela 11. Odpisy aktualizujące należności

Lp

Wyszczególnienie według grup
należności

Stan odpisów
aktualizujących na początek
roku obrotowego

Zwiększenia w
ciągu roku

Wykorzystanie

Uznanie odpisów
za zbędne

Zmniejszenia
razem (5+6)

Stan odpisów
aktualizujących na
koniec roku
obrotowego (3+4-7)

2

3

4

5

6

7

8

1

1

Należności długoterminowe

2

Należności krótkoterminowe

2.1

z tytułu dostaw towarów i usług

2.2

od budżetów

2.3

z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

2.4

pozostałe należności
Ogółem

0,00

Zmniejszenia w ciągu roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
(należy wykazać rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania, o których mowa w ustawie o rachunkowości
np. na toczące się postepowania sądowe)
Tabela 12. Dane o stanie rezerw
Zmniejszenia rezerw w ciągu roku

Lp

Wyszczególnienie rezerw według
celu ich utworzenia

Stan rezerw na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia rezerw
w ciągu roku

1

2

3

4

Ogółem

0,00

Wykorzystanie

Uznanie rezerw za
zbędne - rozwiązanie

Zmniejszenia
razem (5+6)

Stan rezerw na
koniec roku
obrotowego (3+4-7)

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym
umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty. nie dotyczy
(należy wykazać długoterminowe zobowiązania wg okresu ich spłaty, dane muszą być zgodne ze
sprawozdaniem Rb-UZ w części C3 i C4, zobowiązania obejmują kredyty, pożyczki, zakupy na raty)
Tabela 13. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty
Okres spłaty
Powyżej 1 roku do 3 lat

Powyżej 3 lat do 5 lat

Powyżej 5 lat

Według stanu na :

Lp

Wyszczególnienie
zobowiązań według pozycji
bilansu

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1

2

3

4

Ogółem

0,00

0,00

początek roku
obrotowego

0,00

Razem

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

5

6

7

0,00

0,00

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego
8

0,00

0,00

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami
podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub
zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.
nie dotyczy
(punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które zawarły umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj.
kwalifikują umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według
przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym)

0,00

Tabela 14. Zobowiązania wynikające z umów leasingu

Lp

Wyszczególnienie umów

kwota zobowiązania wg stanu na
koniec roku obrotowego

1

2

3

Ogółem

0,00

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i
formy tych zabezpieczeń. nie dotyczy
(nie dotyczy jednostek budżetowych, w przypadku jst informacja dotyczy zobowiązań wykazanych w bilansie
dot. ograniczenia w dysponowaniu majątkiem np. hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw)
Tabela 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na
majątku jednostki z podziałem na rodzaj
zobowiązania

Rodzaj zabezpieczenia na majątku

Kwota zabezpieczenia

1

2

3

4

np. hipoteka, zastaw

Ogółem

0,00

0,00

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i
poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na
majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. nie dotyczy
(nie dotyczy jednostek budżetowych, jst wykazuje zabezpieczenie cudzego długu)
Tabela 16. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w
bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:

Lp

Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań
warunkowych

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1

2

3

4

Ogółem

0,00

0,00

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. nie dotyczy
(jednostki, które zrezygnowały z rozliczania kosztów w czasie nie wypełniają tego punktu, jst wykazuje
naliczone a niezapłacone odsetki od kredytów i pożyczek, wynikające z aktywów bilansu budżetu)

Tabela 17. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Lp

Tytuł rozliczeń

stan na 31.12.2018

stan na 31.12.2017

1

2

3

4

Ogółem

0,00

0,00

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
(należy wykazać kwotę otrzymanych gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie)
Tabela 18. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp

Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych
gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1

2

Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:
początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

3

4

Ogółem

0,00

0,00

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze.
Świadczenia pracownicze wypłacono w kwocie 129.750,71 zł, świadczenia obejmują nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop.

1.16 Inne Informacje. nie dotyczy
(należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje)

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
(wykazują jednostki, które prowadzą gospodarkę materiałową)
Tabela 19. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zmniejszenia w ciągu roku

Lp

Wyszczególnienie według
rodzaju zapasów

Stan odpisów
aktualizujących na
początek roku obrotowego

Zwiększenia w
ciągu roku

1

2

3

4

Ogółem

0,00

0,00

Wykorzystanie

Uznanie odpisów
za zbędne

Zmniejszenia
razem (5+6)

Stan odpisów
aktualizujących na koniec
roku obrotowego (3+4-7)

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. nie dotyczy
(dane przedstawia jednostka, która buduje we własnym zakresie budyni, budowle, urządzenia)
Tabela 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowym
Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie
Lp

Wyszczególnienie środków trwałych w budowie
realizowanych we własnym zakresie

Ogółem

odsetki

różnice kursowe

1

2

3

4

5

w tym:

Ogółem

0,00

0,00

0,00

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy
(należy wykazać przychody i koszty wynikające ze zdarzenia losowego, np. pożar, zalania, powódź,
spadek; przychody zgodnie z decyzja ubezpieczyciela, koszty wynikające z faktur)
Tabela 21. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp

Wyszczególnienie

Rok poprzedni

Rok bieżący

1

2

3

4

1

Przychody:

1.1

o nadzwyczajnej wartości

1.2

które wystąpiły incydentalnie

2

Koszty:

2.1

o nadzwyczajnej wartości

2.2

które wystąpiły incydentalnie
Ogółem

0,00

0,00

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
nie dotyczy
(punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego)
2.5 Inne informacje nie dotyczy
3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz jej wynik finansowy. nie dotyczy
Gizałki, 30.03.2020 r.
(miejscowość, data)

Ewa Latosińska
(Główny księgowy)

Małgorzata Malinowska
(Kierownik jednostki)

