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zmkowie
na G6ra l
66

Stan na
koniec roku

Stan na
poczatek rokuPASYWAStan na

koniec roku
Stan na

poczqtek roku

-368 726,44-563 176.14A. Fundusza8 745,7 459 471,57A. Aktywa trwale
803 966,181 778 389.79l. Fundusz jednostki0,00I Wartosci niematerialne i

prawne
.2 341 565.93ll. Wynik finansowy netlo (+,

88 745,7 459 471,57ll. Rzeczowe aktywa tMale

0,001. Zysk netto (+)35 545,8959 471,57
-1 172 692,62Strata netto C)0,000,001.1. Grunty

0,000,00
lll. Odpisy z wyniku
finansowego (nadwy2ka

Srodk6w obrotowych) C)
0,000,00

1.1.'1. Grunty stanowiqce
wlasno56 jednostki

samozadu teMorialnego,
pzekazane w u2ytkowanie
wieczyst lnnym Podmiotom

lV. Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek35 545,89

in2ynierii
1.2. B , lokale i obiekty

iwodnej
0,000,00B, Fundusze Plac6wek0,00815,27ia techniczne

i maszyny
1.3. U

0,000,00C. Paristwowo fundusze
celowo0,000,001.4. Srodki transportu

677 070,10829 939,79D. Zobowlazania I

rezerwy na zobolviAzania0,000,001.5. lnne Srodki trwale

370 860.55455 915,81l. Zobowiqzania
dlugoterminowes3 199.85

(inwestycje)
2 ki tMale w budowie

306 209,45374 023,98ll. Zobowiqzania
kr6tkoterminowe0,000,003. Zaliczki na Srodkitrwale

w budowie (inwestycje)

400,00'1 501,831. Zobowiazania z tytulu
dostaw i uslug0,000,00lll. Nale2nogci

dlugoterminowe

0,002. Zobowiqzania wobec
bud2et6w0,000,00lV. Dlugoterminowe aktywa

finanso\,!e

128 237 ,06
3. Zobowiqzania z t$ulu
ubezpieczei i innych
swiadczefi

0,000,001. Akcje i udzialy

70 '171,894. Zobowiqzania z tytulu
wynagrodzen0,000,002. lnne papiery

watoSciowe
0,000,005. Pozostale zobowiazania0,000,003. lnne dlugoterminowe

aktywa finansowe

21772,712 460,11
6. Sumy obce (depozytowe,
zabezpieczenie wYkonania
um6w)

0,000,00V. Wartosc mienia
zlikwidowanych jednostek

0,000,00

7. Rozliczenia z q utu
grodk6w na wydatki
bud2etowe i z Mulu
dochodow bud2etowych

219 597 ,92207 292,08

115 494,341't4 700,668. Fundusze specjalne646,871 137 ,31l. Zapasy

115 494,34'114 700,668.1. Zakladowy Fundusz
Swiadczei SocjalnYch646,871 137 ,311 . lvlateriaty

0,000,008.2. Inne fundusze0,000,002. P6lprodukty i Produkty w
toku

0,00

,
-1 172692,62]

1. Srodkitrwale
0,00

-2 341 565,93

58 656,30 0,00 0,00

0,00

0,00

98 370.51

127 124,32

B. Aktywa obrotowe



AKTYWA
Stan na

poczetek roku
Stan na

koniec roku
Stan na

poczqtek roku
Stan na

koniec roku

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

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

ll Nale2noSci
k16tkoterminowe 70 684,47 38 850,00 0,00 0,00

1. Nale2nosci z tytulu
dostaw i uslug 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Nale2no6ci od bud2et6w 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Nale2nosci z lytulu
ubezpieczefi i innych
Swiadczei

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

4. Pozostale nale2nosci 70 684,47 38 850,00 0,00 0,00

5. Rozliczenia z tytulu
Srodk6w na wydatki
bud2etowe i z tytulu
dochod6w budretowych

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

lll. Kr6tkoterminowe aktywa
finansowe 46 476.30 98 417.05 0,00 0,00

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

2. Srodki pienie2n€ na
rachunkach bankowych

46 476.30 98 417,05 0,00 0,00

3. Srodki pieniQzne
paistwowego funduszu
celowego

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

4. lnne Srodki pieniQ2ne 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Akqe 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
aktywa finansowe

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

lV. Rozliczenia
miedzyokresowe

88 994,00 81 684,00 0,00 0,00

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

Suma aktyw6w 266 763,65 308 343,66 Suma pasyw6w 266 763,65 308 343,66

0,00



Stan na
poczetek roku

Stan na
koniec roku

PASYWA
Stan na

poczqtek roku
Stan na

koniec roku
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Nazwa i adres jednostki sPrawozd awczej

Zesp6l Szk^l w Przemkowie

Rachunek zysk6w i strat jednostki
(wariant por6wnawczy)

sPozqdzonY na dzien 31 grudnia 2018 r

Adresat:

BURMISTRZ
PRZEMKOWA

Vwsla6 b6z pisma przewodniego

Numer idenMkacyjnY REGON

391032623

Stan na koniec roku
popzedniego

Stan na koniec roku
biezqcego

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyinej 14 097,60 14 M5,20

0,00

ll. Zmiana
zmniejsze

stanu produkt6w (zwiekszenie - wa rtos6 dodatnia,
nie - wartosc ujemna)

0,00 0,00

ilt. wytwozenia produkt6w na wlasne potzeby iednostki 0,00 0,00

lV. Ptzychody netto ze spzedazy towar6w i materialow 0,00 0,00

V. Dotacje na finansowanie dzialalnoSci podstawowej 0,00 0,00

Vl. Pzychody z tytulu dochod6w budzetowych 14 445,20

dzialalnosci operacyjnej 2 354 309,52 1 200 496,97

l. Amo cJa 44 025,77

ll. Zuzycie material6w i energii 116 614,89 46 887,03

Ill. Uslugi obce 97 232,75 45 341 ,73

lV. Podatki i op.laty 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 858 323,58

Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w 405 645,22 220 137,39

Vll. Pozostate koszty rodzajowe 4 493,31 5 363,73

Vlll. WartoSC spzedanych towarow i material6w 0,00

lX. lnne Swiadczenia finansowane z budzetu 'l 780,00 974,16

X. Pozostale obciEzenia 0,00

C. Zysk (strata) z dzialalno6cl podstawowei (A-B) -2 340 211,92 -1 186 05'1,77

D. Pozostale przychody operacyjne 5 670,60 20 882,84

l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w tMalych 0,00

ll. Dotac.]e 0,00 0,00

lll. lnne pzychody operacyjne 5 670,60 20 882,84

l. Pzychody netto ze sptzedazy produkt6w 0,00

14 097,60

B.

23 469,35

1 684 517,58

0,00

0,00

0,00



0,00,t 1,60
E. Pozostale koszty oPeracyine

0,000,00jed
k6wrodsfi nannwestyclKoszty

knoste6wdochodbzakladow udzetowychhsamozqdowyc
nu ukrachna nymwydzielbu madzonychd2etowych gro

0,00
ll. Pozostale koszty operacyjne

-2 334 552,92
F. zysk (strata) z dzialalnosci operacyjneJ (C + D ' E)

0,000,00
G. Przychody finansowe

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

0,000,00
ll. Odsetki

0,000,00

7 523,697 013,01

7 523,697 013,01

0,000,00
ll. lnne

-1 172692,62-2 341 s65,93
l. zysk (strata) brutto (F+G-H)

0,000,00
J. Podatek dochodowY

0,000,00
K. Pozostale obowiqzkowe zmnieiszenia zysku (zwiQkszenia straty )

-,1 172692,62-2 341 565,93
L. Zysk (strata) nefto (lJ-K)

Dvrektor ZesPolu Szk6l
' lm lrenY Sendter

GLOWNY ilsrtoowv

netu",{tu,"*iu
w PEelr,k

VnuW
2019-03-29

rok m-c dziei

01381S5311 1382

Kierownik jednostki
Gl6wny Ksiggowy

11,60

-1 165 168,93

lll. lnne

H. Koszty finansowe

l. Odsetki

lnformacje uzupelniajace istotne dla oceny zetelnoSci i pzejzystosci sytuacji finansowei:

l.lnformac,jeokwocieicharaKtezeposzczeg6lnychpozycjipzychod6wlubkoszt6wonadzwycza,inejwartoscilub
kt6re wystEpily incydentalnie



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

im. lrenv S(:ncler w Przemkowie
59-170 Pr

lel
NtP 6')2.?3

rmkdw, ul Le6na G6ra 3
ax /ii BJ2.06 66
8-8s5 RIGoU 3S1032623

Zesp6l Szk6l w Pnemkowie

spozqdzone na dzieh 31 grudnia 20'18 r

Adresat:

BURMISTRZ PRZEMKOWA

\ryydai bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku
popzedniego

Stan na koniec roku
bieZEcego

l. Fundusz jednostki na p okresu (BO) 2 068 116,03 1 778 389,79

1. Zwigkszenia funduszu (z tfulu) 2 666 724,36 1 440 834,64

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegly 0,00 0,00

1 .2. zrealizowane wdatki budzetowe 2 634 988,00 1 387 634,79

1.3. Zrealizowane platnosci ze grodk6w europejskich 0,00 0,00

1.4. Srodki na inwestycje 31 736,36 53 199,8s

1.5 lizacja wyceny Srodk6w tMalych 0,00 0,00

T,o, Nieoiiptatnle otzymane srod
warto6ci niematerialne i prawne

ki lMale i Srodki tMale w budowie oraz
0,00 0,00

1.7. pzejete od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek 0,00 0,00
'1.8. otzymane w ramach centralnego zaopatzenia 0,00 0,00

1.9. Pozo5tate odpisy z wyniku finansowego za rok biezqcy 0,00 0,00

'1.10. lnn zwiekszenia 0,00 0,00

2. Zmniel a funduszu jednostki (z tytutu) 2 956 450,60 2 415 258,25

2.'l za rok ubiegty 2 919 944,64 2 341 565,93

2.2. Zteal e dochody budzetowe 4 769,60 20 036,14

2.3. Rozl ie wyniku finansowego i Srodk6w obrotowych za rok ubiegly 0,00 0,00

2.4. Dotacje i Srodki na inwestycje 53 199,85

2.5. Aktualizacja wyceny Srodk6w tMalych 0,00 0,00

2.6. WarlogC spzedanych i nieodplatnie pzekazanych srodk6w tMalych i

Srodkow tMalych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 0,00 0,00

2.7. Pasywa pzej?te od zlikwidowanych lub pot4czonych jednostek 0,00 0,00

2.8. Aktywa pzekazane w ramach centralnego zaopatzenia 0,00 0,00

2.9. lnne zmniejszenia 0,00 456,33

ll. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) I 778 389,79 803 966,18

lll. Wynik finansowy netto za rok +,-) -2 341 565,93 -1 172 692,62

1 . zysk netto (+) 0,00 0,00

2. strata netto C) -2 341 565,93 -1 172 692,62

3. nadwy2ka 6rodk6w obrotowych 0,00 0,00

lV. Fundusz (ll+, -lll) -563 176,14 -368726,44

lnformacje uzupetniajqce istotne dla oceny rzetelnosci i pzejzystosci sytuacji finansowej:

Dyrektor Zespolu Szkai
lm. lreny Sendler

ffiiltr2019-03-29

rok m-c dziefi

03762S77G13763

n$ Manika Di,ttgaj

Gl6wny Ksiqgowy Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

zestawienie zmian w funduszu jednostki

Numer idenMkacyjny REGON

391032623

31 736,36

GLoWNYffiovw
'rn*szhfiJurewbz



\I

Zesp6l Szk6l
im. Ireny Scndler rv Przcntkorvie
59-l7i;l)rzenrktirv, ul. Lesna C6ra 3

Iqsd#[]i$ fod4f{owa {9 ;nrawozdania nnansowego

do sprawozdania finansowego:WprowadzenieI
I

Nazwa jednostkil.l
PRZEMKOWIEwSENDLERtM. IRENYSZKO\-ZESPAl,-

Siedziba jednostki1.2

1}.ITOPRZEMKOW, UL. LESNA GORA 3

Adres jednostki1.3

I}-ITOPRZEMKOW, UL. LESNA GORA 3

przedmiot dzialalnoSci jednostkiPodstawowY1.4

Przedmiotem dzialalnoSci szkoty j est dzialalnoSC dydaktycaa' wychowawcza i opiekurlcza przewidziana

w podstawie programowej MEN

Wskazanie okresu objqtego sprawozdaniem2.

01.01.2018 - 3r.12.2018

Wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne'

lub jednostki samorzqdu terytorialnego wchodzq jedr
je2eli w sklad jednostki nadrzgdnej

nostki sporzqdzaj4ce samodzielne

sprawozdania finansowe

J

NIE DOTYCZY

4 Om6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowo5ci, w tym metod wyceny

tak2e amortYzacji)

aktyw6w i paslw6w (

oBowltzuJ4cE W JEDNOSTCE METODY WYCENY AKTYWOW I PASYWOW ORAZ

USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO
Wycena aktyw6w i pasyw6w na dzief bilansowy odbywa sig nastgpujqco:

' - 

- S.oan tr*aie oiaz wartoSci niematerialni i prawne wg cen nabycia lub koszt6w wytworzenia lub

wartosci p.r.ou.o*unej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub

umorzeniowe i z tytutu trwalej utraty wartoSci

Srodki trwale w budowie - wwysokoSci og6tu koszt6w pozostaj4cych w bezpoSrednim aviqzku

z ich nabyciem lub wytworzeniern, pomniejszonych o odpisy z lrtulu trwalej utraty wartoSci

Rzeczowe skladniki maj4tku obrotowego wg ceny nabycia lub kosa6w wytworzenia nie

wyhszych od cen ich sprzedazy netto na dzieri bilansowy'

- Nale2noSci i zobowiqzania oraz udzielone pozyczki - w kwocie wymagajqcej zaplaty, z

zachowaniem zasadY ostroZno Sci,

Kapitaty (fundusze) wlasne oraz pozostale aktywa i pasywa wg wartosci nominalnej

Jednostka ,ioruj, metody wyceny zgodne z przepisami ustawy o .rachunkowoSci' 
Akfywa i pasywa

wycenia sig nie izadziej ni1nadzie6 bilansowy w spos6b opisany poni2ej.

1. WartoSci niematerialne i prawne
WartoSci niematerialne i pru*"" ujmuje sig w ksiggach wedlug cen ich nabycia' W bilansie

wykazywane s4 w *uioS.i netto, 
-czyli- 

wartoSci pocz4tkowej skorygowanej - 
o wartosC

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

jeJnortt o*e.| iieprzek'raczajqcej kwoty okreSlonej w ustawie o podatku dochodowym od os6b

lrawnych .rmurrlr. s4 iearoirrowo w miesiqcu, w kt6rym oddano je do uzytkowania lub

przeniesiono , in*esty.ji, natomiast o wartoSci wyhszej s4.amortyzowane wedlug zasad i stawek

ikreSlonych * prrepisact o podatku dochodowym od os6b prawnych' Wartosci niematerialne i

prawne i*rur iig metod4liniow4 i amortyzuje jednorazowo zaokres calego roku'
'Cena 

nabycia i koszt wytworzenia wartoSci niematerialnych i prawnych obejmuje o96l kosa6w

poni.rionyct przez jedntstkg za olaes budowy, monta'Zu, przystosowania i ulepszenia, do dnia

fit*ro*"go lub przyjgcia do uZywania, w tym r6wnie2 niepodlegajEcy odliczeniu podatek od

towar6w i ustug.
2. Srodki trwale
S;"dki tr*"f. wycenia sig na dzieri wprowadzenia do ewidencji wedtug ich wartoSci poczQtkowej

stanowi4cej ceng nabycia lub koszt wytworzenia. WartoSC t9 ustala sig na podstawie dowod6w

dokumentujacych zakup lub przych6d w innej formie lub potwierdzaiqcych przekazanie Srodka

trwalego do u?ywania.



WartoSC pocz4tkowq stanowi4c4 ceng nabycia Srodka trwalego powigksz4 koszty jego ulepszenia
(przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcj i, adaptacj i lub modernizacj i).
Cena nabycia Srodk6w trwalych obejmuje o96l koszt6w poniesionych przez jednostkg za okres
budowy, monta2u, prrystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjgcia do uzywania,
w tym r6wnie2 niepodlegaj4cy odliczeniu podatek od towar6w i uslug.
Na dzierl bilansowy Srodki trwale wycenia sig wedlug cen nabycia lub kosa6w wytworzenia
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
Srodki trwale o wartoSci jednostkowej przekraczaj4cej kwotg okreSlonq w ustawie o podatku
dochodowym od os6b prawnych \marza sig i amortyzuje przy zastosowaniu stawek okreSlonych
w przepisach ww. ustawy.
Ustalona na dzierl przyjgcia Srodka trwalego do u2ywania metoda jego amorryzacji jest stosowana
w spos6b ci4gty w kolejnych okresach (konsekwentnie). Rozpoczgcie amortyzacji nastgpuje od
miesiqca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym przyjgto Srodek tnvaly do uzytkowania. Zakohczenie
amortyzacji nastgpuje nie p6lniej fiZ z chwil4 zr6wnania wartoSci odpis6w amortyzacyjnych
z wartoSci4 poczqtkow4 Srodka trwalego. Mo2e ono nast4pid wcze5niej w przypadku przenraczenia
danego Srodka trwalego do likwidacji, sprzedazy,lub w przypadku stwierdzenia jego niedoboru.
Srodki trwale umarza sig i amortyzuje jednorazowo za okres calego roku.
W ramach pozostatych Srodk6w trwatych objgtych ewidencj4 iloSciowo-wartoSciow4 prowadzon4
w postaci ksi4g inwentarzowych uwzglgdniane s4 skladniki maj4tku:
- o wartoSci poczqtkowej wyZszej niz 100 zl, ale nie wyaszej niZ wysoko5d kwoty okeSlonej
w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych,
- meble, obrazy, mikrofal6wki, telewizory, magnetowidy, magnetofony, sprzgt fotograficzny,
telefaksy, telefony ze wzglgdu na ceng i czas ich u4rtecznoSci okreslone w rorporzqdzeniu Ministra
Finans6w w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa,
bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego oraz niekt6rych jednostek sektora finans6w
publicmych
Pozostale Srodki trwale o wartoSci nihszej lub r6wnej 100 zl podlegaj4 ewidencji iloSciowej.
Do sktadnik6w tych zalicza sig m.in.: lampy biurowe, czajniki, kasetki metalowe, lustra, drabiny,
zaslony, fnany itp. Umorzenie pozostalych Srodk6w trwatych nastgpuje jednorazowo w momencie
prryjgcia ich do u2ytkowania.
3. Zapasy
Zapasy material6w wycenia sig wedfug cen zakupu a ich ewidencja prowadzona jest metodQ
iloSciowo-wartoSciowq. Jednostka nie prowadzi ewidencji material6w biurowych. Ich zakup obci1za
bezpo6rednio koszty dzialalnoSci. Zapasy wycenia sig na dziefi bilansowy wedlug ich wartoSci
wynikaj 4cych z ewidencj i.
4. Nale2no5ci oraz zobowiqzania
Nale2noSci i zobowi4zania powstale w ci4gu roku ujmuje sig w ksiggach rachunkowych w wartoSci
nominalnej. Na dziefl bilansowy nale2no6ci i roszczenia wykazuje sig w kwocie wymaganej zaplaty,
z zachowaniem zasady ostro2nej wyceny.
Naletro3ci izobowiqzania przedawnione s4 odpisywane w pozostale przychody lub koszty.
Odsetki od nale2noSci i zobowiqzafr, w tym r6wnie2 tych, do kt6rych stosuje sig przepisy dotycz4ce
zobowi4zaipodatkowych, ujmuje sig w ksiggach rachunkowych w momencie ich zaplaty lub
w wysokoSci odsetek nale2nych na koniec kwartatu.
Odsetki s4 nale2ne wtedy, kiedy ich naliczenie wynika z zawartej umowy migdzy stronami albo z
obowipujqcych przepis6w prawnych.
Nale2noSci i udzielone potyczki wycenia sig w kwocie wymaganej zaplaty.
Zobowi1zania wycenia sig w kwocie wymagaj4cej zaplaty. Nominalne zobowi4zania powigksza sig o
odsetki nale2ne na dzieri bilansowy tylko w6wczas, gdy jednostka ma pewnoS6, 2e wyst4pi
koniecmoSC zaplaty tych odsetek.

;. Srodki pienig2ne
Srodki pienig2ne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sig wedlug wartoSci nominalnej.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem por6wnawczym rachunku zysk6w i strat.
Ponoszone koszty dzialalnoSci podstawowej ujmowane s4 na kontach zespolu 4 ,,koszty wedlug rodzaj6w
i ich rozliczenie"
Prrychody i koszty ich osi4gnigcia z t5rtufu sprzedaly produkt6w, towar6w, przychod6w i kosa6w
operacji finansowych oraz pozostalych przychod6w i koszt6w operacyjnych ujmowane s4 na kontach
zespolu 7 ,,Przychody, dochody i koszty"
Na wynik finansowy skladajq sig przeksiggowania sald kont zespolu ,,4" oraz kont zespolu ,,7" na konto
860,,Wynik finansowy"



Inne informacje5

NIE DOTYCZY

Dodatkowe informacje i objaSnienia:II.

1

lub umorzenia

zwigkszenia

IniematerialnychwartoScitrwalych,Srodk6wwartoSci owychrodzajzmtan grupzakresSzczeg6lowY zzmnleJSzenlaobrotowego,rokunastan pocz4tektych aktyw6wzawierai4cyprawnych, dlaastanoraz koricowywewngtznegoprzemieszczeniarozchodu,nabycia,wartoSci,aktualizacjit'ltutu 7trtlall amortyzacjidotychczasowejstan6w tytul6wprzedstawieniepodobneamortyzowanego4tkumaj

l.l

Wedtug zalqcmkanr I

Aktualna wartoSd rynkowa Srodk6w trwatych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje

takimi informacjami
t.2

JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

finansowych

Kwota
warto56 trwalychaktyw6wqcychaktualizujrokutrakcie obrotowego odpis6wwdokonanych aktyw6woraz dlugoterminowYchniefinansowYchaktyw6wdlaod dlugoterminowYchrgbnie

1.3

NIE DOTYCZY

uZytkowanYch wieczY5cieWartoSd grunt6w1.4

NIE DOTYCZY
aSrodk6w u2ywanychtrwalych,blu nieumarza jednostkgnych przezrto56Wa nieamortyzowanYch

m6ww leasinguztn um6w, tytulutymnychum6w dzierLawynajmu,podstawie
.5

umowa ulyczenianr GPI.303l-001/2010-31 zawartapomigdzy Gmin4 Przemk6w a Zespolem Szk6l w

prre.ko*i. (uty czenie I 0 zestaw6w komputer6w stacj onarnych)

Wyszczeg6lnienie (wg grup bilansowYch) Warto5i wedlug stanu na koniec roku obrotowego

Grunry

Budynki, lokale i obiekty inzynierii l4dowej i
wodnej

lJr z4dzenia techniczne i maszYnY 26.443,00

Srodki transportu

Inne Srodki trwale

Liczba oraz wartoSd posiadanych papier6w wartoSciowych' w tym akcji i udzial6w oraz dlu2nYch

papier6w wartoSciowYch
1.6

NIE DOTYCZY

Dane o odPisach aktualizuj
obrotowego, zwigkszeniach'
uwzglgdnieniem nale2no5ci

qcych wartoSd nale2noSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku

wyt<orrystaniu, rozwi1zaniu i stanie na koniec roku obrotowego' z

finansowyctr jednosteft samorz4du terytorialnego ( stan poi'yczek

zagroZonych)

1.7

NIEDOTYCZY

Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach'

wykorzystaniu' rozwiqzaniu i stanie korlcowYm
1.8

NIE DOTYCZY



1.9 Podzial zobowiqzafi dlugoterminowych wedlug porycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego,
przewidywanym umowe lub wynikajqcym z innego tytulu prawnego, okresie splaty :

a) Powy2ej I roku do 3 lat

273 373,48 zl

b) Powy2ej 3 do 5lat

97 487,17 zl

c)
Powy2ej 5lat

Wykazane zobowi1zania dlugoterminowe dotycz4 ukladu ratalnego z tytulu skladek i odsetek
podpisanego zZakladem Ubezpieczerl Spolecznych. Na podstawie umowy nr 190000/711420U1912016 z
dnia 18.01.2016r. rozlolone zostalo na raty zobowiqzanie w l4cmej wysokoSci 693 865,66 zl, z czego

76 468,53 zlzostalo splacone w2016 roku,79 307,16 zlw2017 roku a 82 174,16 zlw2018 r. Pozostala

nale2noS6 zgodnie z umow4 zostanie splacona w latach 2019-2023 (tj. 2019r.- 85 055,16 zl; 2020r. -
88 035,16 zl; 2021r.-91067,1621; 2022r.-94271,1621; 2023r.-97 487,17 zl)

Wyszczeg6lnienie Zobowiqzaniao
pozostalym od dnia
bilansowego
okesie splaty
powyzej I roku do
3 lat

Zobowi1zaniao
pozostalym od dnia
bilansowego
okresie splaty
powyzej 3 roku do
5 lat

Zobowi1zania o
pozostalym od dnia
bilansowego
okresie splaty
powy2ej 5lat

Razem

Kredyty ipotyczki 0,00 0,00 0,00

Emisja obligacji 0,00 0,00 0,00

Inne zobowi4zania
finansowe

0,00 0,00 0,00

Pozostale
zobowiqzar,ia
dlugoterminowe

273 373,48 97 487,17 0,00

Razem 273 373,48 97 487,17 0,00 370 860,65

1.10 Kwotg zobowiqzari w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (
leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoSci bylyby to leasing finansowy lub zwrotny z
podzialem na kwotg zobowiqzafi z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

NIE DOTYCZY

l.l I Lqczna kwota zobowi4zartzabezpieczonych na maj4tku jednostki ze wskazaniem charakteru i
fo rmy tych zabezpieczefr

NIE DOTYCZY

l.t2 L1czna kwota zobowiqzafi warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkg gwarancji o
porgczef, talde wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi1zatt
zabezpieczonych na maj4tku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeri

NIE DOTYCZY

1.13 Wykaz istotnych porycji crynnych i biernych rozliczefi migdryokresowych, w tym kwotg czynnych
rozliczefi migdryokresowych koszt6w stanowiqcych r62nica migdzy wartoSciq otrzymanych
Iinansowych skladnik6w aktyw6w a zobowi1zaniem zaplaty za nie

lo,oo

lo,oo

lo'oo

l:zo 

soo,os



Wyszczeg6lnienie ( tYtul
rozliczef migdzYokresowYch)

Stan na pocz4tek roku Stan na koniec roku

Ubezpieczenia maj qtkowe

Oplata prolongacYjna ZUS 88 994,00 8l 684,00

Razem czy rtne r ozliczenia
migdzyokresowe

88 994,00 8l 684,00

Razem bieme rozliczenia
migdzyokresowe

oplata prolongacyjn aztJS naliczona na podstawie zawattej umowy nr 190000/71 l420tJl9l20l6 zdnia

ii.Of .Zbf O. ispia*ie rozlo1eniana raty zalegloSci z tytulu skladek.

1.14
bilansiew'kazanychniewyporgczerlrancjigwakwota jednostkgprzezotrzymanychLqczna

Wyszczeg6lnienie ( rodzaj

otrrymanych gwarancji i
porgczef)

Kwota otrzymanych gwarancji i
porgczef

Kwota zobowiqzaft
zabezpieczonYch otrzYmanYm i
gwarancjami i porgczeniami

NIE DOTYCZY

Kwotg wyplaconych Srodk6w pienig2nych na Swiadczenia Pracownicze1.15

wyplacone w roku 2018 srodki pienigZne na swiadczenia pracownicze og6tem: 1239 176,49 zl, w tym

$ 3020

$ 4010

$ 4040

$ 4110

$ 4120

$ 4280

$ 4700

s 4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzef

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Sktadki na ubezpieczenia spoleczne

Skladki na Fundusz PracY

Zakup uslug zdrowotnYch
Szkolenia pracownik6w
Odpis na ZFSS

663,96 zl
808 096,57 zl
l5l 155,38 zl
199 498,35 zl

1',7 311,23 zL

500,00 zl
4 382,00 zl

57 569,00 zl

Inne informacjel l6

W pozycji Pozostale nale2noSci wykazano naleznoSci

3S.b50 zl (w tym 21 432,47 zl - pracownicy oraz 17 4

z tytutu udzielonych polyczek z Zf'SS w kwocie

17,53 - byli pracownicY)

2.

odpis6w aktualizujqcych warto5d zapas6wWysokoSd2.1

NIE DOTYCZY



)') Koszt wytworzenia Srodk6w tnvatych w budowie, w tym odsetki oraz r62nice kursowe, kt6re
powigkszyty koszt wytworzenia Srodk6w trwatych w budowie w roku obrotowym

Wyszczeg6lnienie Kwota w roku obrotowym

Og6lem koszty wytworzenia Srodk6w trwalych w
budowie, w tym :

53 199,85

- odsetki 0,00

- r62nice kursowe 0,00

Na koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie skladajq sig :

- o96l kosa6w poniesionych za okres budowy, montaZu, przystosowania i ulepszenia do dnia

bilansowego lub do dnia przyjgcia do u2ywania,
- nie podlegaj4cy odliczeniu podatek VAT,
- koszty obstugi zobowiqzah zaci4gnigtych w celu ich finansowania ( prowizje, odsetki, czgS6 odsetkowa

rat leasingowych) i zwiqzane z nimi r62nice kursowe, pomniejszony o przychody ztego tytutu.

2.3 Kwotg i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w i koszt6w o nadmtyczajnej wartoSci lub kt6re
wyst4pity incydentalnie

Wykazuje sig kwotg i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej
wartoSci lub kt6re wyst4pily incydentalnie.
Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie sig sfiaty i zyski powstale na skutek zdarzeh trudnych do
przewidzenia, poza dzialalnoSci4 operacyjn4 jednostki i niezvti4zane z og6lnym ryzykiem jej prowadzenia
(art.3 ust. I pkt.33 u.o.r.).

Wyszczeg6lnienie w 2017 r. w 2018 r

Przychody wystgpujQce
incydentalnie, w tym :

3.000,00 17.736,54

- losowe - odszkodowania 3.733,31

- pozostale - darowizna 3.000,00 7.000,00

- pozostale -nadplaty/zwroty z
lat ubiegtych

7.003,23

Koszty wystgpujQce
incydentalnie, w tym :

- losowe - polar - wartoSd strat

- losowe - zalanie - warto5i strat

2.4 Informacjg o kwocie nale2no5ci z t5tutu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle
ministrowi wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych wskazywanych w sprawozdaniu z wykonania
planu dochod6w bud2etowych

NIE DOTYCZY

2.5 Inne informacje

J Inne informacje niZ wymienione powyZej, jeZeli mogtyby w istotny spos6b wptynai na oceng sytuacji
maj4tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
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