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Nums indeĄdik cYjny REG6N

0o12226130&&

l;i1] 1] :: ]l',:l]

AktYwa stan m ptrzątęk
.oku

stan na k(

roku
A, Aki\ił3 teałę 6 521 1rą57 6 23o6io,14

;. wańojci niemat9rielne i PńWne ąoo 0,s0

!l- RlecoyJe ,ktYy/ł tronle 6 5?1 .L56,57 6 230 €źo,14

1. ś.odki tfuaie 6 5ż7 158,5 l a ż3g 6zlj,lą

].-1, Grlniy 6,00 c,00

1 .1 ,1. Gru ntY stanowiące ąła §ność jednsi ki 5a moEąd u
terYto.ialnego" pĘekauane w użytkowanie pJi€zY§te innYm
podmiotom

*,ó0 0,0o

1.2. Budynki, lokale iobiel€Y inźtnierii lądowej i u/odnej 6 48§ 510,55 6 ża9,]77,4ą

.3- UEądżenia te.hni.żne i masżYny 34 64s,02 20 842,70

,4. Ś.odk' tr€nspońu c,00 0,00

1,5. jnne śrćdkit8słe ó,o0 o.o0

ż. ŚrodkitMałe 9/ budowie {inwe§tycje} o.ćo o,00

3_ ZaliGki na ś.odkitwałe W budowie {inwestyc]-e} o,03 0,00

lii, N3;e:noś.a długoie.ff inos""e c,6 qoo

lV. Dllg§tślhióo*e aić}eła fiĘfr§owe c,Oa e"€a

1. Akcje i udziałv 0,oo o,00

2, lnne papiery!%ńości@e o,c, a,ae

3- lnne dłU8otermimwe 3ktywa finansee 0,B0 o.oo

V. łry.ft§ść mien;: :likw;dó!aiy.h J]edfrą$ek o.0o

§, Ąktryś gbrotó§e 90 79},Ą3 9e Bi§,o1

l, ł3pa§y ąó9 o,ffi

1. MateriałY o,o0 0,oo

?. PolpfódakY i prduktvVjtoku 0,o0

3. PfodukY gotowę 0,0o 0,aa

0,00
',oa,

ll. l]ałe:noici łrótkotelmircvJ€ 62 o:o,ż] 9a391,29

1_ Należności ż tvaulu do§teu, i usł!8 o.00 0,oo

2_ 1,1ależności od budżetós/ o,oo 0,i]0

3. N3leżności z tYtulu ubezpiecżeń i inrlych św'adczeń 0,03 o,00

4. pożostale naierf, ości 6ż ó5ó,ż1 58 391,ż9

5. Rozliczenia z t./tułu środkóW na wY&t&i budżeiwe i z t}.tuiu
dshldóe budźets,}§h o,oó

l|i. K|ótkótet$inosJe łklywa łioareo.ł* 28747,1{)

1. Środki pienięźne !v kasie i) i)(i c,o0

2. Środki Pieniężne na rachunkach bankowych ?8 J47,2a ą1 42ę,,/ż

3. Środki pieniężne pań§tw@ę8ofUndu§ru aelowęgo ó,0o c,0o

4. tnne drodki pis;ężne 0,00 8.00

5. Ak.ie lub udzaały c,0o D,0o

6. lnne papiery wańości@e 8.0o 0,00

7. Inne krótkoterminouJe aktYwa finan§We 0,00 0,0G

F.r. Ęo:li.3ni3 ft iędryok193ą9e o.0§

6 611 956,0ą 6 33043a,t5

mtr rnlalv§

stan na Fąątek
rak!

stał na koni*
rckU

ć 232 0ż9,aa § só1 510,65

l, FundUsż iedn.§tki i1 011 310.2:

ll. WynikłiMngowY netts {+,-J 4 779 98:,i4 ,5 397 a19.6
t. ZYsk netto (+} 0,o0 c,oł
2. stratą neito i-) 4 779 a&1,14 -5 39? 819,c8

tll, cdpi§Y ? Wynikq fiensorego {nadwyika środkó*
§brotowvch} (ł o,cq] a,§o

lV- llndUsż ftierił :!ikwidoWanYfh J-ednrltek c,o§ ąo§

B, Fundu5:e pla.ówek o.ro

C, Fa!'1§t9łoP€ ł§nd6:e €ei§we ó,a§ ł,#)

D. zobow;ąż6nia i rezeruy ru 5bcwią.ania 3 ?e s:6,9a 42a §2;,5§

i, źob§ćJ'§:3nin dlu8§terEin.we §,60 ł,Oa

lt. ?obcwią"aoia kótkgtćrmiŃws eŻa9żv,5a

.L. zobowiązania z iytutu dostaw i usług 15 737,93 13 893,14

2. 3obowiąuania wobec budżetów 21a,51 }e,żs

3_ ZobowiąZania z tyiułu ut]ezpieczeń i innfch śsiadeeń 43 730,26 50 6a4,08

4. Zobowiążania r t!łUłu wyna€rodzeń 2?a 741,s3 264 913.39

5- Pcżo§talę zobołiązanii 3 471.00 0,o0

6. sumy §b{e idepozYtowe. zabepieczenie vrYkoran'a umó\ł) o.0B

7. Reliczenia ż tytułu ś.odków na wYdatki budżetowe i z tYtułu

dochodów budz€towch
(],,j,) 0,00

3- Fundusż€ sĘcialne
8.1. Zakla<iowY FUndUsż Świadczeń s€ialnYch aa 027.63 99 3§6,64

B-2. lnnefUndusze 0,Ba 0,st

ill, Rezeery na pbowią3§§ią a,ói 0-€J

lV, Ro:li*enia n}ię.]:yokre:o*e ą& ąoo

€ 33* d38.i5

ka
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Wpł. 1 8. 03, 20?1 ?
jednostka: §P-Kliniska l
Nazwa i adres J'ednctki sprarezdawzej

szkoła pqdstffiowa w klinishch wielkich

ul. piaśtowska 11

72-123 KlinaskB Wieikfe

tę|.914181406

I

Rachun@
§porżądzonY

na dzień 31-!ż.żażc

Wariant porównawczy

Numer indecMikacyjny REG§N

oBlż2?613000s0

stan na kgniec roku
poprzedniegc

sĘn na koniec roku
bieźaceso

A, Priy.hody fretła r potlrtarvowrj <iziaiainości cperacyjnej 541,s{ 45,o{

l. PrzvchodY nettó ?e spEedaży p,oduktóW l],0C o,0o

ll, Zmiana stanu pioduktów {zwiększenie, wartość dodatnia, zmniejszenię - wartość ujemna} o,0a

lll. Koszt w}twoźenia produktóW na własne potrzeby jecnctki 0,0c

lV. PnychodY netto 7e 5pĘedaży towarów i materiałów 0,0C 0,0o

V- Dota.je na finansowanie działalncści podstawowej o,0e

vl, Pęychdy z tytułU dochodów budżetowych 641.0c 45,ffi
B, Ńo§ńy działaInóści opeiacyjłt; a q77 ą,qq )5 5,t59 §45,49

i, An]crtyzacja 2s9 928,52 29o 538,43

ll. Ztlźycie materia|ów i energii 324 825,8a 245 672,49

lIl. U§rugi obce E7 4o8,3f 76 695,G4

lV. Podatki i opłaty \4|Iż,OC 8 672,00

V, Wynagrodzenia 3 194 3oo,57

Vl_ Utrezpieczenia spoleczne i inne świadczenia dla pracowników ]^ 010 912,84

vll. Pozstafe koszty rodZaiowe i 148,1,6

Vlll, Wartoćc spEedanvch towarów i materiaiów 0,0C ,_]]]

ix. lnrłe świadczenia finansówane z budżetu 4 753,0c 0,0c

X. Pozstałe obdąźenia 0,0c o,0o

C. 7ł§k isł!§ta} ź dzialal§§ści portstawowej {Ą-B) -4 926 7l§},25 _5 459 6Oa,+9

D. Poztlslale prlych*dy aperaryjtre ,l43;§ł,Or, 60 332,34

l, Zysk re zbycia niefinansowvch aktywów trwełYch 0,0c 0,00

il. Dotacje o,0C o,ło
lll, lnne przYchody Gperacyrne i43 704,01 6o 832,3Ą

li, Poząstałe ko9zty operafYjłe ą$d o,0s
l. Koszty inwestycji finansowanych ze środków wlasnych samoządowych zakładów budżetowych i dahodów jednostek

budżeto\sY.h Bromadzonych na wyłJzielonym rachunku
0,0c 0,0o

ll. Pozostałe ko§zty operacyjne o,0C

F. Zysk istrata1 z d;iałelrości operacyjnej {C+D-Ei -47a3 a44,ż 5 3s3 76ą1,5

G, Fłzyclrody finansowe 3163!1q 9:l9,c?

l. DYWiderrjy i udziały rv zyskach ł,Oi 0,o0

li. Odsetki 3 163,1C

ill. lnne c,Oc 0,0c

lr, K§§ńy 
'i8Bn§óryę

ął{ ąo0
I iji\a,ii]i c,Oc C,00

il, lnne 0,0l tJ,l_]o

l, ZY.lr {€tr3aai t}.utt6 {|+G-ti] _4 779 ss1,14 i !}7 ai,j,łg
J, Pfiiatek dochOriae" ąoc n,ffi
X, Pozo§tałe ob+vriązkowe zrrrłlejlzenia zysku {lłviększeuia strat1} ąl]C l],+i

t.. ż,Y5k {§trarai |istt§ i!-i-() -4 7?9 8§1.14 _5 39? sl§,cB

cŁÓW *.9 w

niawska
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Jednostka: SP-Kliniska
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

szkoła podstawowa w kliniskach welkich

Ul. Pisstowska 11

72-123 Klini5ka Wielkie

Adre5at
.1 ,

Buml3tr! 6minv GolenlóW

1

;

4181406

Numer indentyfikacyjny REGoN

oo1222613ooooo

stan na koniec roku
'bieżącego

l. Funduszjednostki na począt€k okresu (Bo) Ll052717 ,oQ rLOLL9t0,z2
1. Zwiększenia funduszu (z tytulu} 4 584 290,63 5 098 786,85

1,1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,0c 0,00

1,2. Zrealizowane wydatki budżetowe 4 547 806,z8 5 098 786,85

1,3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,0c 0,00

1,4, Środki na inwestycje 36 484,35 0,00

1,5. Aktualizacja wyceny środków trwalych 0,0c 0,00

1,6, Nieodplatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

1,8, Aktywa otrzymane W ramach centraInego zaopatrzenia 0,00 0,00

1,9, Pozo§tale odpisy z wyniku finansowego ża rok bieżący 0,00 0,00

1.10. lnne zwiększenia 0,00 0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 4 625 o97,41 4 9tr 367,34

ż 1. strata za rok ubiegly 4 5z3 974,66 4779 88r,!4
2,2. Zrealizowane dochody budżetowe 51428,20 37 486,2C

2,3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,0c

2.4, Dotacje i środki na inwestyc.je 36 484,35 0,0c

2.5, Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00
2.6. WartoŚĆ sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środkóW trwałych W budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych 0,00 0,0c

2.7. Pasywa przejęte od żlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,0c

2.8, Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,0c

2.9. lnne zmniejszenia t3 z1r0,20 0,0c

Il. Funduszjedno§tki na koniec okresu (BZ) t!o7l9r0,z2 71299 329,73

lll. Wynik finansowy netto za rok bieżąry (+,-} -4779 88t,L4 -5 397 819,08

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

2. strata netto (-) -4779 887,r4 5 397 819,08

3. Nadwyżka środkóW obrotowych 0,00 0,0c

lV, Fundusz (ll+,-Ill} 5 232 029,08 5 901 5t0,65

" 
ii ł, 
|,,.,1
: : ,f\ \iĄJ-

"""", """".", ",ri, ",,
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I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szcz€ ldlń8ści; l 0. UJ, lull
1. l /]l l
1.1 nazwę jednostki

szkoła podstawowa w kliniskach wielkich

t.2 siedzibe iednostki
72-723 Kliniska Wielkie , ul. Piastowska 11

1.3 adres jednostki

72-t23 Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 11

t.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła podstawowa

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. Do 31,12.2020 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 budżetowy, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest

miesiąc kalendarzowy, Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowoŚci oraz w

przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przyjmuje się zasady dokonywania

odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu stawek

amortyzacyjnych z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu

przyjęcia do używania, umarza się aktywa trwałe o wartości do 10.000,00 zł, Ewidencją ilościowo-wartoŚciową obejmuje się

pozostałe środki trwałe (wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne) o wartości powyżej 1,000,00 zł, Wyjątek stanowią: sprzęt

komputerowy i clyski 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 i równej 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

podlegają ewidencji ilościowej.
Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktuaIizujące należnoŚci

tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.

Ę inne informacje

ll Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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

Tabela nr 1

t.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3.
kv,lotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

t,4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

nie dotvczv
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1.5.
WartoŚĆ nieamortYzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie ur,i* nłrruł
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 5

1,6.
liczbę oraz wartoŚĆ Posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz ałuznycń pąiero* *artosciowy,c6

nie dotyczy

7.7.

dane o odPisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniaJń]
wYkorzYstaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek
samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)

nie dotyczy

1.8.
daneostanierezerwwedługceluichutworzenianapoczątekrokuobrotowego,zwiększeni'.h@
stanie końcowym

nie dotyczy

1.9.
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, pr..ńidy*-*,7r-rrową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyżej3do5lat
nie dotyczy

c) powyżej 5lat
nie dotyczy

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowyńi(|easlrĘ
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

1.1I
lączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tycn .abeipiec.e,ł

nie dotyczy

7.I2.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, tatze wetstowyń
niewYkazanYch w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru iformytych
zabezpieczeń

nie dotyczy

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

t.t4, łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę 8warancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
297623,38

1.16. inne informacje

2.

2.1,. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy

2.2,
koszt wYtworzenia Środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kurso.e, ttóre powięt,s.yły t<osrt wytwoililil'
środków trwałych w budowie w roku obrotowym
nie dotyczy

2.3.
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej waności luu ttore wystąpiły incyaentalnie

nie dotyczy

Finanse VULCAN wersja 19.03.0000.19833, VULCAN sp. z o.o., Iicenc,|a: goleniow, GminaSiodmidw 3



informację o kwocie 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

lnne l

lnne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej

oraz wynik finansowy jednostki

DYR§]
l

łg,R
Kie k jednostkiGłówny księgowy ]-t.03.2027 r.
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Tabela nr 5

Lp, brupa weolug §l stan na początek roku
obrotowego

Zm iany w trakcie roku obrotoWe8o stan na koniec roku
obfotoWe8o (3+4-5)

zw ię ksze n ie zm n iejszen ie

4 5 6

1. V lll 75,2t7 ,00 20000,00 t52t7,00 20000,00
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