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Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

a) nazwę jednostki;

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

b) siedzibę i adres jednostki;

34-323 Ślemień, ul. Szkolna 1

d) podstawowy przedmiot działalności jednostki;

wg PKD -  8520Z SZKOŁY PODSTAWOWE

e) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem;

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 rok do 31.12.2019 rok

f) sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, w skład jednostki nie wchodzą 

jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

g) omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacja).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad 

rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem MF z 13 

września 2017 r., a także określonych w Krajowych Standardach Rachunkowości (KSR). 

Stosuje się następujące uproszczenia w rachunkowości jednostki:

- wyceny zapasów dokonuje się w cenie zakupu,

- dolną granicę wartości pozostałych środków stałych ustala się w wysokości 200,00zł,

- materiały wydane pracownikom uznaje się za zużyte,

- koszty stałe księguje się w dacie otrzymania faktury ( dotyczy to płatności za energię 

elektryczną, rozmowy telefoniczne, należności za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę, 

oraz opłaty pocztowe i opłaty środowiskowe).

- w jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są 

rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Uproszczenie to dotyczy: 

ubezpieczenia majątkowego, prenumeraty czasopism, aktualizacji programów księgowych 

oraz płacowo-kadrowych firmy REKORD, abonamentu RTV.

- w jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.

- środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich 

wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. 

Środki trwałe były umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem 

metody liniowej ich amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie z przepisami o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. 

tj. Dz.U. z 2019 poz. 865 z późn.zm.).



- wartości niematerialne i prawne umarza sie roczną stawką amortyzacji w wysokości

20%.
- Szkoła nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

przedmiotów i ich praw o wartości nabycia nie przekraczającej 10 000,00zł. Przedmioty 

o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 

10 000,00zł odpisuje się w koszty pod data przekazania do używania w pełnej wartości 

początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję przedmiotów nie będących 

środkami trwałymi o wartości do 10 000,00zł prowadzi się pozaksięgowo w sposób 

umożliwiający identyfikacje każdego przedmiotu (poprzez nadanie numerów 

identyfikacyjnych) oraz miejsc ich użytkowania.

- należności wyceniane sa w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień 

bilansowy należności w walutach obcych wyceniane są po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,

- środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,

- transakcje w walutach obcych. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach 

obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie 

faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku 

sprzedaży lub kupna waluty oraz zapłaty należności lub zobowiązania. Zaliczki 

jednorazowe na delegacje zagraniczne. W przypadku, gdy nie została wypłacona zaliczka 

na podróż zagraniczną, koszty podróży poniesione w walucie obcej przelicza się po kursie 

średnim ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

rozliczenia delegacji zagranicznej ( za dzień rozliczenia delegacji uważa się dzień 

przedłożenia dokumentu przez pracownika). W przypadku gdy pracownik pobrał zaliczkę 

na podróż zagraniczną w walucie polskiej do rozliczenia kosztów stosuje się średni kurs 

NBP z dnia wypłaty zaliczki. W przypadku gdy pracownik jest zobowiązany zwrócić 

niewykorzystaną zaliczkę, kwotę zwrotu należy wycenić po kursie z dnia wypłaty zaliczki. 

W tej sytuacji nie powstaną różnice kursowe.

- ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
a. Punkt 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 umorzeń.
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Zwiększenia:

środki trwałe

Na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowe w Ślemieniu, wykonano nawierzchnię 

bezpieczną z płyt. Rada Rodziców sfinansowała zadanie w kwocie 29 421,60 zł, Szkoła 

dofinansowała zadanie w wysokości 4 255,80zł, zgodnie z Uchwałą Nr XIII.80.2019 Rady 

Gminy Ślemień z dnia 5 września 2019r roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Ślemień na 2019 rok. Odpowiadając na prośbę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu dotyczącej udzielenia pomocy przy zakupie mat 

przerostowych mających stanowić podłożę pod powierzchnię placu zabaw, Gmina Ślemień 

przeznaczyła środki na dofinansownie inwestycji.

Łączny koszt wykonania zadania montażu mat przerostowych wyniósł 33 677,40 zł 

i zwiększył wartość początkową środka trwałego "Budynek Szkoły Podstawowej".

wartości niematerialnych i prawne

Zakupiono licencję programu firmy Wizja.ST do systemu "Ewidencja i zarządzanie 

majątkiem" za kwotę 984,00zł. Program jest przeznaczony do komputerowej obsługi 

wyposażenia i środków trwałych znajdujących się w posiadaniu Szkoły.

Zmniejszenia:

inne środki trwałe:

Dokonano Likwidacji zetsawu do monitoringu wizyjnego przekazanego przez Gminę 

Ślemień w dniu 25.08.2008 roku za kwotę 19 799,38 zł. Po otrzymaniu eksperyzy 

i zatwierdzeniu do likwidacji przez Wójta Gminy Ślemień, zestaw do monitoringu wizyjnego 

przekazano do ELEKTROZŁOMU.
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Nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika 

aktywów według 
układu w 
bilansie

Wartość 
początkowa -  

stan na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenia
wartości

początkowej

Ogółem 
zwiększeni 
a (4+5+6)

Zmniejszenia wartości 
początkowej

Ogółem
zmniejszenia

(8+9+10)

Wartość 
początkowa -  
stan na koniec 

okresu 
(3+7-11)

Umorzenie -  
stan na 

początek roku 
obrotowego

Zwiększenia w ciągu 
roku obrotowego

Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

Zmniejsz
enie

umorzeni
a

Umorzenie -  
stan na 

koniec roku 
obrotowego 
(13+17-18)

Wartość netto składników 
aktywów

Przychody Likwidacja
Inne

(przekaza
nie)

Amortyzacj 
a za rok 

obrotowy

Stan na 
początek 

roku
obrotowego

(3-13)

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(12-19)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1

Licencje na 
użytkowanie 
programów 

komputerowych

10 424,90 10 424,90 10 424,90 0 10 424,90

1,-2
Pozostałe wartości 

niematerialne i 
prawne

9 466,05 984,00 984,00 10 450,05 9 466,05 984,00 984,00 10 450,05

1.
Razem wartości 
niematerialne i 

prawne

19 890,95 984,00 984,00 20 874,95 19890,95 984,00 984,00 20 874,95

2.1. Grunty 114 000,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00

2.1.
1.

Grunty stanowiące 
własność jst, 
przekazane w 
użytkowanie 

wieczyste innym 
podmiotom

2.2.
Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

3 918 726,12 33 677,40 33 677,40 3 952 403,52 1 332 362,31 98 108,47 98 108,47 1 430 470,78 2 586 363,81 2 521 932,74

2.3. Środki transportu

2.4. Inne środki trwałe 82 960,41 19 799,38 19 799,38 63 161,03 48 076,07 5 614,81 5 614,81 19 799,38 33 891,50 34 884,34 29 269,53

2. Razem środki 
trwałe

4 115 686,53 33 677,40 33 677,40 19 799,38 19 799,38 4 129 564,55 1 380 438,38 103 723,28 103 723,28 19 799,38 1 464 362,28 2 735 248,15 2 665 202,27

3.
Środki trwałe w 

budowie 
(inwestycje)

4.
Zaliczki na środki 
trwałe w budowie 

(inwestycje)

II.
Razem rzeczowe 
aktywa trwałe 

(2+3+4)

4 115 686,53 33 677,40 33 677,40 19 799,38 19 799,38 4 129 564,55 1 380 438,38 103 723,28 103 723,28 19 799,38 1 464 362,28 2 735 248,15 2 665 202,27

I te

r



b. Punkt 1.2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.
Szkoła nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych,

c. Punkt 1.3.

Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących 
wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
Szkoła nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 

aktywów trwałych.

Tabela Nr 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp Wyszczególnienie Kwota
odpisów

Dodatkowe
informacje

1. Długoterminowe aktywa niefinansowe 0

2. Długoterminowe aktywa finansowe c

d. Punkt 1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Tabela Nr 4. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp
Treść 

(nr działki, 
nazwa)

Wyszczególnienie

Stan na 
początek 

roku
obrotowego

Zmiany stanu w trakcie 
roku obrotowego

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(4 + 5 -  6)zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6 7

1. 5229
1804/7
Szkoła
Podstawowa w 
Ślemieniu

Powierzchnia (m2) 8 764 m5 8 764 m:

Wartość (zł) 114 000,OOz 114 000,00z

e. Punkt 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.
Szkoła nie posiada obcych środków trwałych.



Tabela Nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp. Wyszczególnienie
Stan na 

początek roku 
obrotowego

Zmiany w trakcie roku 
obrotowego Stan na koniec 

roku
obrotowego 
(3 + 4 - 5 )zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

1. Grunty 0 C

2. Budynki 0 c

f. Punkt 1.6.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów 

oraz dłużnych papierów wartościowych

Szkoła nie posiada papierów wartościowych.

Tabela Nr 6. Posiadane papiery wartościowe

Lp W yszczególnienie Liczba

Stan na 
początek 

roku
obrotowego

Zwiększenia Zm niejszenia
Stan na 

koniec roku 
obrotowego

1. Akcje 1 udziały 0 0 C

2. Dłużne papiery wartościowe 0 0 c

g. Punkt 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 stanu należności 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek 

zagrożonych)

Szkoła nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności.

Tabela Nr 7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp. Grupa
należności

Stan na 
początek roku 

obrotowego

Zmiany stanu odpisów w  ciągu roku 
obrotowego Stan na 

koniec roku 
obrotowego

zwiększenia wykorzystanie rozw iązanie

1 2 3 4 5 6 7

1. 0 0 C

2. 0 0 C



h. Punkt 1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 

końcowym.

Szkoła nie tworzy rezerw.

Tabela Nr 8. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp. Wyszczególnienie
Stan na 

początek roku 
obrotowego

Zwiększenie 
w ciągu roku

Wykorzystanie 
w ciągu roku*

Rozwiązanie 
w ciągu 
roku**

Stan na 
koniec roku 
obrotowego

1 2 3 4 5 6 7

1. Rezerwy długoterminowe 
ogółem na pozostałe 
koszty

0 C

2. Rezerwy krótkoterminowe 
ogółem na pozostałe 
<oszty

0 C

Ogółem rezerwy 0 c

i. Punkt 1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym 

od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego 

tytułu prawnego, okresie spłaty:

— powyżej 1 roku do 3 lat,

— powyżej 3 do 5 lat,

— powyżej 5 lat.

Szkoła nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Tabela Nr 9. Zobowiązania według okresów wymagalności

M -



j. Punkt 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 

zwrotnego.

Szkoła nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego.

Tabela Nr 10. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z 

przepisami podatkowymi)

Lp Wyszczególnienie Kwota
zobowiązań

Dodatkowe
informacje

1.
Zobowiązania z tytu łu  leasingu 
finansowego zgodnie z przepisami o 
-achunkowości

0

2.
Zobowiązania z tytu łu  leasingu 
zwrotnego zgodnie z przepisami o 
•achunkowości

0

k. Punkt 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze 

wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń.

Szkoła nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Tabela Nr 11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp. Rodzaj
zabezpieczenia

Kwota
zobowiązania

Kwota
zabezpieczenia Na aktywach trwałych

Na aktywach 
obrotowych

na
początek

roku

na
koniec

roku

na
początek

roku

na
koniec

roku

na
początek

roku

na
koniec
roku

na
początek

roku

na
koniec
roku

l . Weksle 0 0 0 0 0 0 0 C

2. Hipoteka 0 0 c 0 c C 0 C

3. Zastaw, w tym : 
zastaw skarbowy

0 0 0 c 0 G 0 c

4.
inne (gwarancja 
tankowa, kara 
umowna)

0 0 c 0 c 0 0 c

Ogółem 0 0 0 0 0 0 0 c
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I. Punkt 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.

Szkoła nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udzieliła gwarancji i poręczeń, 

także wekslowych, niewykazanych w bilansie.

Tabela Nr 12. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych 

i zagranicznych

Lp. Tytuł zobowiązania warunkowego

Stan

na początek 
roku obrotowego

na koniec 
roku obrotowego

1. Udzielone gwarancje 1 poręczenia, w tym: 
jdzlelone dla jednostek powiązanych

0 C

2. Kaucje 1 wadia 0 c

3. Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy c c

4. Nieuznane roszczenia wierzycieli 0 c

5. inne 0 c

Ogółem G c

m. Punkt 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.

W Szkole rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są 

rozliczane w czasie, od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia 

międzyokresowe bierne nie występują.

Tabela Nr 13. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp. Wyszczególnienie (tytu ły)

Stan na

początek
roku

obrotowego

koniec
roku

obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach 
rachunkowych, np.:

-  opłacone z góry czynsze

-  prenumeraty

-  polisy ubezpieczenia osób 1 składników majątku)

G C

2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu) 0 C



n. Punkt 1.14.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń 

niewykazanych w bilansie.

Szkoła nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

Tabela 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień 

bilansowy

Lp.

Wyszczególnienie (rodzaj 

otrzymanych gwarancji i 

poręczeń)

Kwota otrzymanych 

gwarancji i poręczeń

Kwota zobowiązań 

zabezpieczonych otrzymanymi 

gwarancjami i poręczeniami
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0

Ogółem: 0 0

o. Punkt 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. 

Tabela 15. Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe
informacje

1. Odprawy emerytalne 11 466,00

2. Nagrody jubileuszowe 31 586,84

3.

Inne:

Ekwiwalent za urlop 6 431,65

Ekwiwalent BHP 1 885,00

Ogółem: 51 369,49

p. Punkt 1.16. 

Inne informacje.



2
a. Punkt 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Szkoła nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów ani 

towarów.

Tabela 16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe
informacje

1. Materiały 0

2. Towary 0

b. Punkt 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.

Szkoła nie ponosiła w ciągu roku kosztów w związku z budową środków trwałych. 

Tabela 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe
informacje

1.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, 
w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku 
obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w 
roku obrotowym

0

c. Punkt 2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów 

o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Szkoła nie osiągnęła przychodów ani nie poniosła kosztów, które mają nadzwyczajną 

wartość lub wystąpiły incydentalnie.

Tabela 18. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe
informacje

1.
3rzychody:

■ o nadzwyczajnej wartości, 
■które wystąpiły incydentalnie

0

2.
<oszty:

■ o nadzwyczajnej wartości, 

-które wystąpiły incydentalnie

0



d. Punkt 2.4.Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez 

organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania 

planu dochodów budżetowych.
Punkt nie dotyczy Szkoły.

e. Punkt 2.5.

Inne informacje.

Szkoła nie posiada innych danych dotyczących wyniku finansowego, które mogą się 

przyczynić do zrozumienia sytuacji jednostki.

3.
■ Punkt 3.1.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 

jednostki.

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z
podziałem na grupy zawodowe

Tabela Nr 19. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp. Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie

1. Mauczyciele 37,2ł

2. Pracownicy obsługi i administracji szkoły oraz pomoce nauczycieli 8,62

3. pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju C

4. Jczniowie C

5. Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych C

Ogółem 45,9(

Szkoła nie poniosła wydatków za usługi świadczone przez biegłego 

rewidenta (nie ma obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego). 

Również nie kożystała z usług doradztwa podatkowego.

Szkoła po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostki nie 

otrzymała żadnych informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to 

sprawozdanie.

Nie dokonano w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 

metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Nie wprowadzone w roku obrotowym zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, 

wyceny aktywów i pasywów nie została zachwiana porównywalność danych

zawartych w sprawozdaniu finansowym. D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej

Gł6wnv Księgowy

B ogu sław a Górka


