
GMlNA śnevlBlLANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2019 r,

szkoła podstawowa w zbrudzewie

Zbrudzewo ul. Śremska 49

pisma pzewodniego

553c5FBAF34c8D07

illililllililllllililllillilillilllllllillltlłilill l lillllillililllilillill ll[

umer iden§fikacyjny REGON

PAsYWA
Stan na początek

roku
stan na koniec

rokuAKTYWA
Stan na początek

roku
stan na koniec

roku

A Aktywa iruałe 2 245 884,6| 2 ,143 198,9c A Fundusz 2036 497,9i 1967 230,2s

A.l Funduszjednostki 6 176 221,94 6184 562,92A.lWańości
niematerialne i prawne

0,0c 0,0(

A.ll Rzeczowe aktyrlva

truvałe
2 245 884,6Ł 2 143 198,9(

A.ll Wynik finansowy
netto (+,-)

-4 139 723,97 -4 217 332,6|

n.l1.1 Środki trwałe 2 245 884,6E 2 143 198,9( A.ll.,l Zysk netto (+) 0,0c 0,0(

A.l1,1.1 Grunty 81 813,01 8,1 813,0,| A,l1.2 Strata netto (-) -4 139723,9l -4217 332,6:

A.l1.1.1.,l Grunty
stanowiące własność
jednostki samoządu
terytorialnego,
pzekazane w
użytkowanie wieczyste
innvm podmiotom

0,0c 0,0(
A,lll Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00 0,0(

A.lV Fundusz mienia
zIikwidowanych
iednostek

0,0c 0,0cA.l1,1.2 Budynki, lokale i

obiekty inżrynierii lądowej 2 096 944,47 1 999 756,1

A,l1,1.3 Uządzenia
techniczne i maszyny

59 250,00 54 000.0c B Fundusze placówek 0,0c 0,0(

A.l1.1.4 Środki
transportu

0,0c 0,0(
c państwowe fundusze
celowe

0,0c 0,0(

A.l1.1.5 lnne środki
',wałe 7 877,17 7 629,71

D Zobowiązania i

rezeruvy na
zobowiazania

960 742,3ę 962 876,u

A.l1.2 Środki trwałe w
budowie (inwesiycje)

0,0( 0,0(
D.l Zobowiązania
długoterminowe

0,0c 0,0(

A,l1.3 Zaliczka na środKl
tnlrlałe w budowie
(inwestycje)

0,00 0,0(
D.ll Zobowiązania
krótkoterminowe

960 742,3ę 962 876,1

A.lll Należności
długoterminowe

0,00 0,0c
D.ll.,l Zobowiązania z
tyiułu dostaw i usług

67 005.6l 3 2o2,7l

A.lV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00 0,0(
D.l1.2 Zobowiązania
wobec budżetów

6 229,0c 5 645,0(

A.lV.1 Akcje i udziały 0,0C 0,0(
D.l1.3 Zobowlązanla z
tytułu ubezpieczeń i

innveh świadczeń
4,t 960,5t 49 672,0i

119 739,72 130 349,08A.lV,2 lnne papiery
wańościowe

0,0c 0,0(
D.l1.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń
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A.lV.3 lnne
długoterminowe aktywa 0,0c 0,0(

D.l1.5 Pozostałe
zobowiązania

0,0c 1,91

A.V Wańość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,0( 0,0(

D.l1.6 §umy ooce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wvkonania umów)

0,00 0,0(

B Aktywa obrotowe 751 355,6€ 786 907,5:

D.l1.7 Rozllczenla z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowvch

0,0c 0,0(

B,l Zapasy 25 548,23 12 900,24
D.l1.8 Fundusze
specjalne

725 807,4a 774 005,31

B,1.1 Materiały 25 548,23 12 90o,2/
D,l1.8.,1 ZaKładowy
Fundusz Świadczeń
socialnvch

725 807,4a 774 005,32

B.1.2 Półprodukty i

produkty W toku
0,0( 0,0( D.l1.8,2 lnne fundusze 0,0( 0,0(

B.1.3 Produkty gotowe 0,0c 0,0(
D.lll Rezerwy na
zobowiązania

0,0c 0,0c

B.1.4 ToWary 0,0c 0,0(
D.lV Rozliczenia
międzyokresowe

0,0( 0,0(

B,ll Należności
itkoterminowe

586 347,00 540 572,0c

B.ll.'l Należności z tytułu
dostaw i usług

0,0c 0,0(

B.l1.2 Należności od
budżetów

0,0c 0,0(

B.l1,3 Należnoścl z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

0.0c 0,0(

B.l1,4 Pozostałe
należności

586 347,00 540 572,0(

B.l1.5 Rozliczenia z
iytułu środkótv na
wydatki budżetowe i z
tyiułu dochodów
hrtdźetowvch

0,00 0,0(

B.lll Krótkoterminowe
aktywa finansowe

139 460,4€ 233 435,2|

B,ll1.1 Środki pieniężne
w kasie

0,0( 0,0(

^:ll1.2 
Srodki p

na rachunkach 139 460,45 233 433,32

B,ll1.3 Srodki pieniężne
państwowego funduszu
celoweoo

0,0c 0,0(

B.ll1,4 lnne środki
pieniężne

0,00 1,91

B.ll1.5 Akcje lub udziały 0,0c 0,0(

B,ll1.6 lnne papiery
wartościowe

0,0( 0,0(

B.lll. / lnne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,0( 0,0(
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{azwa i adres jednostki sprawozoawczej

szkoła podstawowa w zbrudzewie

Zbrudzewo ul, Śremska 49

63-1o0 Śrem

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na

na dzień 31-12-2O19 r.

\dresat:

GMlNA Śnrvl

Wysłać bez pisma pżewodniego

DA7cEE1 ccB3006Fc

lll lillllll lililil lillilllllilllilillilil l illlillllillllllilllllillllllilililllil til łllil

\,lumer identyfi kacyjny REGON

000941027

stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec roku
bieżącego

Funduszjednostki na początek okresu (BO)l.
5 378 897,68 6 176 221 ,9l

Zwiększenie funduszu (z tytułu)1-1
4 582 769,13 4 277 211,92

1.1 .1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,0c 0,0(

Zrealizowane wydatki budźetowel12. 4 103 005,01 4 267 211,9,

|.1.3. Zre alizow ane płatn ości ze ś rod ków e u ro pej ski ch 0,0c 0,0(

0,0( 0,0(
1-1 .4, Środki na inwestycje

Aktualizacja wyceny środków tnłałychl.,l .5.
0,0c 0,0(

1.1.6
Ni""dpł.t.i" 

"tr.yr"." 
śióoxi trwałe i środki tnłałe w budowie oraz wańości

niematerialne i prawne
479 764,12 10 000,0(

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.1.7.

0,0( 0,0(

l 1.8. Akiywa otzymane w ramach centralnego zaopalrzenia 0,0c 0,0(

1.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,0c 0,0(

1.1.'t0. lnnezwiększenia 0,0c 0,0(

1.2, Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 3 785 444,Bi 4 268 870,94

1.2,1 Strata za rok ubiegły 3 687 185,1 4 139 723,9i

1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 13 565,12 16 461,21

1.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,0c 0,0c

1.2.4, Dotacje i środki na inwestycje 0,00 0,0(

1.2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,0c 0,0(

1,2.6.
wańość sprzeda.ych i nieodpłatnie przekazanych środków truuałych i środków
trwałych w budowie oraz wańości niematerialnych i prawnych

0,0c 0,0c

1.2.7, Pasyvva przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,0c 0,0(

1.2.8, Aktyłva przekazane w ramach centralnego zaopatzenia 0,0( 0,0(

1.2.9. lnne zmniejszenia 84 694,6c 112 685,7!

Funduszjednostki na koniec okresu (BZ)ll.
t] 176 221 ,94 6184 562,9i

lrena Leokadia szcześniak 2020-a1-20
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lll. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,,) -4 139 723,97 -4 217 332,61

lll.,l . zysk neito (+) 0,0c 0,0c

|l1.2 strata netto G)
-4 139 723,97 -4 217 332,6a

lll 3. nadwyżka środków obrotowych 0,0( 0,0(

lV. Fundusz (ll+,-lll) 2 036 497,97 1967 230,2(
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lazwa i adres JednostKl sprawozoawczej

szkoła podstawowa w zbrudzewie

Zbrudzewo ul. Śremska 49

63-100 Śrem

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na

na dzień 31-12-2019 r,

Ądresai:

GMlNA Śnevt

Wysłać bez pisma pżewodniego

5BE732846609951 8

llI lil lil lIlil llililllllilililill ilillillillillllllilllililll|lllillilillllillil llil

rlumer identyfi kacyjny REGON

000941027

stan na koniec
roku popzedniego

stan na koniec roku
bieżącego

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnejA.
0,0( 0,0(

A.l Pzychody netto ze sprzedaźy produktów 0,0c 0,0(

0,0c 0,0c
A.ll

Zmianastanuproduktów(zwiększenie-WańoŚcdodatnla'zmnlejszenle
wańośc ujemna)

A.Ill Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,0c 0,0(

A.lV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i maieriałów 0,0( 0,0(

0,0c 0,0(
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.Vl. Przychody z tytułu dochodóW budżetowych 0,0c 0,0(

Koszty działal ności operacyjnejB,
4 237 8o5,87 4 346 431 ,6l

B,l, Amońyzacja 84 694,6c 112 685,7a

Zużycie materiałów i energiiB.ll.
221532,67 195,106,8§

B.lll, Usfugi obce 1 485 633,1 1 514 345,1

B.lV, Podatki iopłaty 0,0c 0,0(

B.V. Wynagrodzenia 1 802170,4B 1 881 114,1

B.Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 568 687,Ba 583 277,7i

B.Vll, Pozostałe koszty rodzajowe 72 111,1O 57 669,8i

B,Vlll. Wańośc sprzedanych towarów i materiałów 0,0c 0,0(

B.lX. lnne świadczenia finansowane z budżetu 2 976,0l 2232,oc

B.X. Pozostałe obciążenia 0,0( 0,0(

c, Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) -4 237 805,87 -4346 431,6l

D. Pozostałe przychody operacyjne 95 468,21 126 015,6;

D.l, Zy sk ze zbycia n ief i n a n sowych aktywów tnruałych 0,0c 0,0(

D.ll Dotacje
0,00 0,0(

D.lll. lnne przychody operacyjne 95 468.21 126 015,6i

E. Pozostałe koszty operacyjne 100.94 47,9ę

lrena Leokadia szcześniak 2020-a|20
rok, miesiąc, dzień
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R-osay rnwestyc.ji finansowanych ze srooKow was']yul

)"xł.óo* budźeiowych i doińodów jednostek budżetowych gromadzonych na
E.l.

0,0c 0,0(

E.ll

F.

Pozostałe koszty operacyjne

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

100,94 47,9e

-4142 438,6c -4 220 463,9?

2 714,61 3 131 ,3(

G.l.

G.ll.

"*
H.

;
H.ll.

,

J.

T

Dywidendy i udziały w zyskach

Odsetki

lnne

Koszty finansowe

Odsetki

ln ne

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

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00 0,0(

2714,63 3 131,3(

0,0c 0,0(

0,0c 0,0(

0,0c 0,0(

0,0c 0,0(

-4 139 723,97 -4 217 332,61

0,00 0,0(

0,00 0,0(

L. Zysk (strata) netto (l-J,K)
-4 139723,97 -4217 332,6?

lrena Leokadia szcześniak 2020-01-20
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

szkoła podstawowa w zbrudzewie

Zbrudzewo ul. Śremska 49

63-100 Śrem

Wyciąg z danych zawańych w
załączniku' l nfo rm acj a dod atkowa'

sporządzony na dzień:

31-12-2019 r,

Adresat:

GMlNA ŚREM

N umer identyfikacyjny REGON

000941027

F1 590BcD5E6DOFDA

lilllillllllillllllillillllillllllllllillilll]l]lllllillllll|llililll|ililillllillllil

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:ll.

Wyszczególnienie Kwota

1,7 .
udzielonych,9 środków.budżetu JST

uŃorronógo na podstańie Ź1.t. ssu ust. 1 ustawy o racńunkowości - ujęta w poz. 1,7 lnformacji dodatkowej
0,00

1 10. umowyleasinguzgodniezprzepisamipodatkowymi
(leasing operabyjny), a-wedłu{ przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z
pooziańm na rwoię zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0,00

1 .10.1 łinansowego wykazana w pozycji 1 ,1 0 0,00

1.10,2. @leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1,12, udzielonychprzezjednostkęgwarancjiiporęczeń,
tat<ze wexstówych, niewykazanych w bilansiÓ, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonYch na majątku

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
0,00

Potwierdzenie za zgodnośc z danymiw lnformacji dodatkowej

lrena Leokadia szcześniak 2020,01 .20
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rmacja dodatkowa'

potwierdzenie za zgodnośc z danymi w lnformacji dodatkowej
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szkoła podstawowa w zbrudzewie

Zbrudzewo ul, Śremska 49

{0AE0C7DgCOrl6]_!1
Ńumer'derltyflkacyńy REGON

dźetu JST

utwoźonego n" o*", tkowymi
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tikze wekslowych, niewykazanyc,h _y !li1]5:,^i.yJ;;;#;;db;iiązań'zabezpieczonych 
na malątKu

taxze wę^§lvY,r",,, ''.-"' 'l;rmv 
tvch zabezpieczeńjednostki oruch€.'akwu,:

Potwierdzenie za zgodność z danymiw lnformacji dodatkowej

2020,04,15

-----rok- m6s, -ó7im

Hanna Matyjewicz

lrena Leokadia szcześniak

1 oAEoc7DgcDF7614

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020,04,15
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Wyciąg z danych zawańych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

§ymbol Wyszczególnienie Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w lnformacji dodatkowej

lrena Leokadia szcześniak 2020.04.15 Hanna Matyjewicz
lok mie§. dzien (kierownik jednostki)
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Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.15
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