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Zestawienie zmian w fundu§zu jednostki

sporządzony na dzień 2019-12-3l

Adresat
Uz4d Mia§ta

Rydułtow},

NMcr id€n§{ka.y.iny REGON
36,7740126

stU na koDiec roku bicącc8o

tr'trnfl ś, i.dno§tłi n, nocźf.k olr.śn llło) 4 1l1 619,64 5 990 652.95

I.] zwiekszenia funduszu (ż tvtułu) 3 270 )24.1Ą 3 329465.3l

Ll, zvsk bi|an§o*! za rok ubieEły 0 0L) 0.00

Ll 2 Zrealizowane \łvdatki budzelowe 3 210224.14 3 329 3l5,30

l]] zrclll7ouane nłatno(ci 7o środko§ curoneiskich 0.00 0.00

I1,1 srodki na inwesivcie 0.00 0.00

1,1,5
^klualizacia 

$vcenvś()dków 1rwa]vch 0,00 0.00

I.1,6 Nieodpłatnie otrz}Dane środki trwałe j środki mvałe w budowie oraz
wańości ni€matcńalne i nrawne

0,00 0,00

L1,7 Akwwa Drzeięte od zlil§łidowanYch lub połączonych i€dnostek 0.00 (].()()

I.1,8 Aktywa otrzYmane w ramaoh centralneeo zaopatvenia 0.00 0.00

I.].9 pouostale odDasv ż łaniku finansoweco za rok bi€źącv 0.01) 0.00

1.1.10 Inne^łiokszenia 0,00 l50 0I
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(rodkóW trwalvch w budowic oraz wańości nięmatcrialnvcb i orawnvch

0.00 (-).00
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zalączńik L2. lnrormacia dodatkowa.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obeimuie W szczególności:

1.

1.1

nazwę jednostki

szkoła Podstawowa Nr 4

L2
Siedzibę jednostki

ul. strzelcóW Bytomskich 13
44-280 Rydułtowy

1,3

adres jednostki

ul, StrzelcóW BytomSkich 13
44-280 Rydułtowy

L.4

podstawowy przedmiot dzialalności jednostki

Szkoła realizuje cele i Zadania Wynikające z przepisóW prawa ośWiatowego oraz
uwzględniające program Wychowawczo-prorilaktyczny szkoly, obejmujący treści i działania o
charakterze Wychowawczym skierowane do ucznióW, oraz treści i działania o charakterze
profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych ucznióW przygotowane W oparciu o
przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemóW Występujących W społeczności szkolnej,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2oL9 l.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli W skład jednostki

nadrzędnej lub iednostki samorządu terytorialnego Wchodzą jednostki sporządza,ące

samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie jednostkowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, W tym metod Wyceny aktywóW i pasywóW

(także amortyzacii)

l.



Aktywa i pasywa Są Wyceniane - przy uwzględnieniu nadrżędnych Zasad rachunkowości W
sposób przewidZiany ustawą o rachUnkowości oraz przepisami szczególnymi z rozpolządzenia
[/inistra RozWoJu i FinansóW z dnia 13 Września 2017r.W sprawie rachunkowości oraz planóW

kont - w następujący sposób:

l,Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są Wyceniane Według

ceny określonej W tej decyzji
2.Składniki majątku mające cechy środkóW tMałych lub Wartości niematerialnych i prawnych

oraz Wańość początkową poniżej 1000,00 złotych zalicza się bezpośrednio W koszty.Jeźeli
cena nabycia przekracza 800,00 złotych szkola Wprowadza jednocześnie składnak do ewidencji
ilościowej, niebilansowej.
3.Składniki majątku spełniające Warunki zaliczania ich do środkóW trwałych lub Wartości
niematerialnych i prawnych, o Wartości początkowej od 1000,00 Złotych do 10 000,00 złotych,
a także -bez względu na górną granicę tej Wartości -środki dydaktyczne oraz meble szkoła
zalicza do pozostałych środkóW trwałych lub Wartości niematerialnych i prawnych oraż
wprowadza do ewidencii bilansowej .od tego rodzaju SktadnikóW majątku szkoła dokonuje
odpisóW umorzeniowych W miesiącu przy,lęcia jch do uźywanla.
4.Składniki majątku o Wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych szkoła za|icza do
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywóW. Dokony^/anie odpisóW amortyzacy.inych lozpoczyna się począWszy
od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania ,Według stawek
podatkowych.

5.Wszystkie naklady na uIepszenie środkóW tMałych przekraczające Wartość 10 000,00 złotych
podwyższają Wartość początkową tych środków trwałych ,a nakłady nieprzekraczające 10
000,00 złotych są odnoszone W koszty bieżącego okresu.
6.Stany i rozchody zapasóW obiętych ewidencją ilościowo-Wartościową (magazyn

żywnościowy) Wycenia się W cenach zakupu.
7.Nie rozlicza się kosztóW W czasie, co Wynika z poMarzalności ich Występowania w kolejnych
|atach W kwotach pozwalających na uznanie że zaniechanie rozliczania W czasie nie będzie
mialo istotnego WpłyWU na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość.iej

wyniku finansowego

5.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji
działania,

ll. Dodatkowe informacje i ob|aśnienia obejmu|ą w szczególności:

L,

]., J", szczegółowy zakres żmian Wartości grup rodzajowych środkóW trwałych, Wartości

niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aKyWóW na początek roku obrotowego,

zwiększenia i zmniejszenia z §^ułu: aktualizacji Wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

Wewnętrznego oraz Stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie

StanóW i MulóW zmian dotychczasowei amortyzacii lub umorzenia



ną Wartość rynkową środkóW trwałych, W tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje

dokonanych W trakcie roku obrotowego odpisóW aktualizujących Wartość aktywóW

odrębnie dla długoterminowych aktywóW niefinansowych oraz długoterminowych

nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez iednostkę środkóW trwałych, używanych

umóW naimu, dzierża.r'fi i innych umóW W tym z Mułu umóW

oraz Wartość posiadanych papieróW Wartościowych, W tym akcji i udziałóW oraz dłużnych

Lp.
Wyszczególnienie papieróW Wartościou/ych z

podziałem na ich rodz4e, np, akcje, udziały, dłUżne
papiery Wartościowe i inne papiery Wartościowe

stan na koniec roku

llość Wańość

ogółem

o odpisach aktualiZujących Wańość należności, ze Wskazaniem stanu na początek roku
zwiększeniach, Wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Zmiany stanu odpisóW w ciągu roku

odpisy aktualiZujące
należności Według pozycji

o stanie rezerw Według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, Zwiększeniach

zobowiązań długoterminowych Według pozycji bilansu o pozostałym od dnia

, przewidywanym umową lub Wynikającym z innego Mułu prawnego, okresie

należności



Spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyŻej 3do5lat
Nie dotyczy

powyżei 5 lat

Nie dotycży

1.10. kwotę zobowiązań W sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami

podatkov\^/mi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing

Finansowy lub Zwrotny z podziałem na kwotę zobowiąań z Mułu leasingu finansowego lub

|easingu zwrotnego
Nie dotyczy

L.71-, lączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze Wskazaniem charakteru

i formy tych zabezpieczeń

Lp,
K,i/ota zobowiąai

zabezpieczonych na mĄątku
iednostki

Rodz4 zabezpieczenia na m4ątku Kwota z zabezpieczenie

ogóem

L,I2, Ęczną kwotę zobowiąań 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

Lp,
Wyszczególnienie v,€dług rodzajóW

zoboluąan lvarunkowych

Wartość Zobowiąań Warunko$rych \łedłuq stanu na:

początek roku obroto^€go koniec roku obroto\łego

ogółem

Lp,

Kwota zobowiąań WarunkoMrych
zabezpieczonych na mĄątku

jednostkl, z podzidem na rodz4
zobowiąań

Rodzaj zabezpiecżenia na
m4ątku

k,łota zabezpieczenia

Ogółem

1.13, Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych W tym kwotę

czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztóW stanowiących róźnicę międZy Wartością

otrzymanych finansowych składnikóW aktywóW a Zobowiąaniem zapaty za nie

Nie dotyczy

1,.L4. lączną kwotę otrzymanych przez jednostkę qwarancii i porgczeń niewykazanych W bilansie

a-

:)



Nie dotyczy

]..15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1, 3dpraw emerytalne i rentowe L2 628,80
2, nagrody iubileuszowe 30 125,65

śWiadczenia urlopowe 36 082,06
4, nne

ogółem 78 836,51

_L, Lo. inne in{ormacie

Nie dotyczy

2.

1.1 Wysokośó odpisóW aKualizujących Wartość zapasóW
Nie dotyczy

koszt Wytworzenia środkóW trwałych W budowie, W tym odsetki oraz różnice kursowe, które

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.

Koszty poniesione W ciągu roku na budowę środkóW tr\łałych
w budowie

ogółem
W tym:

odsetki różnice kursowe

ogółem

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodóW lub kosztóW o nadzwyczajnej Wartości

lub które Wystąpiły incydentąlnie

Nie dotyczy

?.5. inne informacje

Nie dotyczy

3. lnne inlormacje niż vvymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę

sytuacji majątkowei i finansowei oraż Wynik iinansowy jednostki

Nie dotyczy

(glówny księgowy)

.l,,ic,-ll'-,l:,lilni;i
,*,-]óil,i?':

M ttli_ł l !MĄi -,l "u siu
l

(rok, miesiąc, dzień)

2i. }{AR.?0?0

(kieroWnik jednostki)

ffiT:
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622a2,oc 3a 204,4! 2 a95 2§9.aa

0,0c 97 668,5t

0,0( 00( 0,00

1253 467 3l 19955,53 0,0( 4 21a 122 a9 1 493 303.24 2 ż79 614,65

319a,2| 18 016,70

0,0( 0,0( 0,0(

J25 AĄa 9| 00c 136 72a 42 0,0( 0,0(

0,0( 14 355 54 14 355,5l 0,00

62 2a2,06 0,0( 3a 204,45 2 477 307,7( 2 395 299.a|
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