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!umer indentyfikacyjny REGoN

)o122261300000

Aktywa
stan na początek

roku

stań nź konieć

roku

Ą. Aktywa trwale 6 7a3 577,78 6 521 158,5

l. Wartości niematerialne i prawne a a

Il. Rzeczowe aktywa trwałe 6 783 5L7 ,1ź 5 52r 158,5

1. środki trwałe 6 7a3 51-7,7ź 6 521 158,5

1,1, Grunty C c

1,].,1. Gruńty stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego, przekazane W użytkoWanie Wieczyste innYm
pod miotom

c L

1,ż, B!dVnki, lokale l oblekty inzynier 1 ądoWej i Wodnej 6 l39 1a9,17 6 486 510,55

1,3. Urządzenia techniczne i maszyny 43 7ż8,6 3Ą 6Ąa,o2

1,4, Środki tran5port! C L

1.5, lnne środki trwałe L

2. Środki trwai€ W budowie {inwestYcje) C

3, Zaliczki na środk] trwaie W budowie (inWestycje) c

tll, Należności dlU8oterminowe c c

lV. DłuBoterminowe aktYwa finansowe t (,

1, Akcje j UdziałY c c

2_ lnne papiery wańościowe t a

3, lnne długoterm]nowe aktywa finan5owe C c

V. Wartość mienia zlikwidowanych jedno§tek (. c

8. AktYwa obrotowe 150 430,42 90 797,43

l. zapasy c c

. Materialy c C

2, Pólproduktv i produkty W toku c (

3. Produkty gotowe t

t C

ll. Należności krótkoternlinowe 21 6?6,ot 62 050,2

1, Na]eżnośc] z tytułu dostaW i uslUg L t

2. Należności od bUdżetóW t L

3, NaIeżności / tytułu ubezpieczeń i innych śWiadczeń L L

pozostale należności 27 676,oE 62 o5o,2

5, Rożliczenia ż tytuł! środkóW na wydatki budżetowe i z tYtułU
r]ochodóW budżetoWych

C c

lll. (.ótkoterminow€ aktywa finan§owe L22 75ą,3Ą 28 747,2c

1, Środki p enięzne w kasie c c

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 7ż2,154,3l z8 747,2C

3, Środki pienlęzne pań5twowego fundU§zu celoWego C C

4. lnne środki pieniężne ( (

5, Akcje LUb !działy ( (

6 Inne papierv WadoŚćiowe c

/, lnne krótkoterminoWe aktywa finan5oWe t C

!V. Roz|iczenia międzYokresowe f a

suma aktywów 6 933 948,2[ 6 611 9s6

Pa§ywa
stan na początek

roku

stan na koniec

roku

\. Funduśze 6 528142,3Ą 6 232 0z9,0E

l. tundusz iednostki Lto527l1 11 011 910,22

ll, Wynik finansowY netto (+,-} -4s23 974,66 -4779 &aL,L4

1. Zy§k netto ( ) 0

2, strata netto (-) -4 523 97Ą,66 -4 7-79 a87.1

lll. odpisy z Wyniku finansowego (nadwYżka środków
obrotoWYch) (-)

0 0

IV. Fundu5z mi€nia zlikWidowany.h jednostek 0 0

]. Fundusze placówek 0 0

. państwowe fundusze celowe 0 0

). zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 405 205,86 379 926,92

l. Zobowiązania dlu8otelminowe 0 0

ll. zobowiązania kIótkoterminowe 405 205,86 319 926,92

1 Zobowlązan]a ż tytUł! dostaw i u5ług 17 244,7a 15 737,99

2, ZoboWiążania Wobec bUdżetów 27a,a9 żla,5

3. Zobowiązania Z tytuł! ubezp]eczeń i innych świadczeń 38 917,31 43 73o,2

4. zobowiązania 2 tytulu wynagrodzen 201 711,95 22a,7 ĄL,s3

5. Pozostałe zobowiązania 0 3 471

6. sumy obc€ (depozytowe, zabezpieczeni. wykonania umów} 0

7. Rozliczenia z tytulu środkóW na wYdatki budżetowe i z tytułu

dochodów budżetowych
0

8, Fundusze specjalne 147 053,01 88 027,63

8.1. zakladowy Fundu52 Świadczeń socjalnych 147 053,01 aa o27,63

8.2 nne fundUsze 0 0

lll. ReuerwY na zobowiązania 0 0

lV. Rozlicżenia międzYokr€5owe 0 0

iuma pasywów 6 933 948.20 6 611 955
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Jednostka: SP-Kliniska
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

szkota podstawowa w kliniskach wielkich

ul. Piastowska 11

72-123 Kliniska Wielkie

te1.914181405

Rachunek zysków i strat
sporządzony

na dzień 31.12,2019

Wariant porównawczy

Adresat

BUrmistrz Gminy Goleniów

Numer indentyfikacyjny REGON

00122261300000

stan na koniec roku
ooDrzedniego

stan na koniec roku

A. Przychody netto z podstaWowei działalności operacyjnei L 97l

Przychody netto ze sprzedaży produktóW 0

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - Wartość dodatnia, zmniejszel]ie - Wartość ujemna)

Ili. Koszt wytworzenia produktów na wlasne potrzeby jednostki 0

lV, PrzychodY netto Ze sprzedaży towaróW i materiałóW 0

V. Dotacje na finansoWanie dzialalności podstawoWej 0

Vl, Przychody z tytułu dochodów budżetowych 7 970 6Ą1

Kos:ty dzialalności operacyjne.i 4 617 8L4,L7 4 9z7 389,25

|. Amońyzacja 281 654,89 289 9z8,5z

ll, Zużycie materialóW i energii 219 8].8,2l 324 825,80

lll. UsłU8i obce 92 764,25 87 408.36

lV, Podatki i optatY 1Ą 71-2 14 IL7

Wyna8 rodzenia 2 986 248,55 3 194 300,57

l. Ubeżpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 955 556,69 1 010 912,84

li, Pozostate koszty rodzajoWe 2 705,58 1- I48,1,6

,/lll. Wartość sprzedanych towaróW i materia|óW 0

lx. lnne świadczenia finansowane z budżetu 4 954 Ą 753

Pozosta|e obciążenia

zysk (strata) z dzialalności podstawowej (A-B) -4 6t5 844,t7 -4 926 7 48,25

D. Pozostale przychody operacyjne 89 504 L43 704,0l

Zysk ze Zbycia nief]nansowych aktYWóW trwatych 0

Dotacje

ll, 1nne prżychody operacYjne 89 504 143 7o4,Q7

Pozostałe koszty ope]acyine

l. Kosztv inwestycji finansowanych ze środków wlasny,ch samorządowych zakładów budżetorvych l dcchodów jednostek

budżetowych 8romadzonych na wydzielonym rachunku

Pożostate kosztY operacyjne 0 0

zysk (5trata) z działalności operacyjnej (c+D-E) -Ą 526 340,L7 -4 783 o44,z4

G. Prrychody finansowe 2 365,51 3 163,10

Dywidendy i udziały w zyskach o

Cc5etki 2 365,51 3 163,10

I. lnne 0

H, Koszty finansowe 0

l. odsetki 0

ll. lnne 0

l, zysk (strata) brutto (F+G-H) -4 5z3 974,66 -4 779 881,L4

J, Podatek dochodowy 0

K. Pozo§tałe obowiązkowe zmniei52enia zysku (zwiększenia straty)

L-vrr. t**.l *"o Uu*l -4 523 974,66 -4 779 88L,1.4

)wt{v ł{§trĘcil

,.r.r**lfi\,.o,,,
il;;,;;,;;;;;
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Jednostka: 5P-Kliniska
Nazwa i adres jednostki spraWozdawczej

szkoła,podstswowa w kliniskąch wielkich

u|. Piastow§ka 11

72-123 Kliniska Wielkle

tel. 914181406

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone

na dżień 31.12.20],9

Ądresat i

3urmi5trż Gminy 6oleniów

l

t"

Numer indentyfikacyjny REGON

0o1222613ooooo

stan na koniec roku
ooorzednieso

stan na koniec roku
hiPiA.Fgó

l, Fundusz jednostki na Początek okresu (Bo) l1 036 617,46 Lt o52 7L7

]., ZWiększenia funduszu (z tytułu) 4 380 593,97 4 584 290,63

1,1, Zysk bilansowy za rok ubiegiy 0

1.2. Zrealizowane wydatki budżetoWe 4 328 244,99 4 547 806,28

1,3, Zrea]izoWane płatności ze środków europejskich

1.4, Środki na inwestycie 52 348,98 36 484,35

1,5, AktualiZacja Wyceny środkóW trWalvch

1.6. Nieodplatnie otrzymane środki truałe iśrodki trwale W budowie oraz Wartości niematerialne i prawne

:|,7, Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub polączonych jednostek

1.8. AkĘwa otzymane W ramach centralne8o zaopatrzenia

1,9, Pozostaie odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

],,].0. lnne zwiększenia

2, Zmniejszenia funduszu jednostki (Z tytutu) 4 364 494,43 4 625 091,4t

2,]., Strata za rok ubiegły 4 z57 83L,o1 4 523 97Ą,66

z,2. Zr ea|izow ane dochody budżetowe 54 3!4,4Ą 5L 428,20

2.3. RozIiczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegty 0

2,4, Dotacje i środki na inWestycje 52 348,98 36 484,35

2.5. Aktualizac.ia środków tmałych 0

2,6, Wańość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwatych i środków trwatych w budowie oraz wańości
niematerialnVch i prawnvch 0

2,7, Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub potączonych jednostek 0

2,8, Aktywa przekazane w ramach centralne8o Zaopatrzenia 0

2.9. lnne zmniejsżenia 0 L3 2L0,2a

ll. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) lL 052 7I 11 011 910,22

lll. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -4 5z3 974,66 -4 779 88l,L4
1, Zysk netto (+)

2.strata netto (-) -4 523 974,66 -Ą 779 881,14

3, Nadwyzka środkóW obrotowYch 0

lV, FUndusZ (ll+,-lll) 6 52874ż,34 6 2.3z 029,08

2020,03,18

Glówny księgowy rok, miesiąc, dzień
"/,-""",
l(ieroWnik jednostki
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Ęf;*;{*1$i-*Ę$$s
tel./fax (91) 4t8 14 0ó

Ne a# ii-rł-iąa'pct;ot,ł 001222ó13
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Wpl 2 tj, 03, 2020
lNFORMACJA DODATKOWA

l Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

szkola podstawowa w kliniskach wielkich
1.2 siedzibę jednostki

7ż-123 Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 11

1.3 adres jednostki

72-123 Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 1].

7^4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła podstawowa

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01,01.2019 r. do31,.12.2019 r.

3.
wskazanie, że sprawozdanIe finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe nie obejmuje danych łącznych,

4.
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rokiem obrotowym jest rok budzetowy, czyli rok kalendarzowy od 1stycznia do 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest

miesiąc kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się v.ledług zasad określonych w ustawie o rachunkowoŚci oraz w
przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy ofinansch publicznych. Przyjmuje się zasady dokonywania odpisów

amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niemateriaInych i prawnych przy zastosowaniu stawek anlortyzacyjnych z

ustawy o podatku dochodowynl od osób prawnych. Jednorazowo I przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,

umarza się aktywa trwałe o wartości do 10.0O0,00 zł. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się pozostałe środki trwałe
(wyposażenie craz pomoce dydaktyczne) o wartości powyże1 1.000,00 zł. Wyjątek stanowią: sprzęt komputerowy idyski
zewnętrzne, sprzęt audiowizualny i aparaty fotograficzne, centrale telefoniczne i telefony komórkowe, elektronarzędzia,
urządzenia biurowe, sprzęt nagłaśniający, urządzenia kuchenne, programy komputerowe bądź wartości niematerialne i

prawne/ które podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na cenę zakupu. Ewidencją ilościową obejmuje się

pozostałe środki trwałe (wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne) o wartości mniejszej irównej 1,000,00 zł. Odpisaniu w

koszty bezpośrednio po zakupie podlegają materiały o wartości do 100,00 zł. z wyjątkiem przedmiotów, których okres

przewidywanego użytkowania wyniesie powyżej 5 lat tj. czajników, kalkulatorów, wentylatorów, gaśnic, krzeseł, które
podlc,gają ewidencji ilościowej.
Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zaclrov,ianiem ostrożności, a odpisy aktualizujące naleźnoŚci

tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynika1ących z ustawy o rachunkowości,

5. inne informacje

ll. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

1,1 ,

szcze6ółowy zakres zmian wartości 6rup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający

stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia izmniejszenia ztytulu: aktualizacji wartoŚci, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraż stan końcowy, a dla rnajątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i

tytułów znrian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1

1.2, aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi irrformacjami

nie dotyczy

1.3.
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwalych odrębnie dla

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

L4. wartość gruntów użytkowa nych wieczyście

nie dotyczy
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1Ę wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwalych, używanych na podstawie umów najmu,

dzierżawy i innych umów, w |ym z tytułu r-rmów leasingu

Tabela nr 5

1,6.
liczbę oraz wartość po§iadanych papieróń wartościourych, w tym akcji i udziałów oraz dlużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozv,liązaniu i stanje na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek

samorząd u terytorialnego(starr pożyczek zagrożonych)

nie dotyczy

1.8.
dane o stanie rezerw według celu ich utworżenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i

stanie końcowym

nie dotyczy

r.s.
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub

wynil<a.lącym z innego tytułu prałvnego, okresie spłatt7:

a powyżej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) pcwyżej3do5iat
nie dotyczy

c) powyżej5lat
nie dotycey

1.10

kwotę. zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje un,lowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing

operacyjny}, a według przepisów o rachunkowości byłby to ieasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z

tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1,11
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na nlajątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1,.12

łączną kwotę zobowiązań urarunkorvych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, takźe wekslowych,

niewykazanyclr w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych

zabezpieczeń

nie

1,13

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych

kosztów stanowiących różnicę rniędzy wańością otrzymanvch finarrsowych skladników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za

nie

nie dotyczy

t,74. łączną krllotę otrzymanych przez jednostkę gwaranc.ii i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych śrcldkóvr pieniężnych na świadczenia pracowni!ze

237,224,63 zł

1.16 inne informacje

2.
11 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2.
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz róŻnice kursowe, które powiększyły koszt r,vytworzenia

środków trwalych w lrudowie v.l roku obrotowym

nie dotyczy

ż.3,
r.ńił i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które WYstąPiłY incYdentalnie

nie dotyczy
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informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez orgal]y podatkowe podległe lninistrowi właŚciwemu do

spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z rłykonania planu dochodów budżetowych

tlie dotyczy

2.5, inne informacje

3.
lnne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wynik finansowy jednostki

r}i,,owNYW§IFooWY

ł9rie""tcffi}rOrsi;ćl

Główny l<sięgowy 18.03.2020 r.
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