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SZKoŁA PoDsTAWoWA NR 40 im, Karola Goduli

1.2 siedziba jednostki

1.3, Adresjednostki

1.4. Podstawowy przedmiot działalności iednostki

działalność dydaktyczno Wychowawczo - opiekuńcza

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

RoK 2019

3, Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łąGzne

nie

4. omóWienie przyjętych zasad lachunkowości, w tym metod Wyceny aktywÓw i pasywów (takŻe amortyzacji)

sZKOŁA
im.

41-7o3 Ruda Śląska ul, Joanny13, ul, Bytomska 1

5. lnne informacje

nie dotyczy

Nazwa

składniki majątku o Wańości początkowej poniżej 1 5oo zł jednostka zalicza bezpośrednio W koszty i podlegają one eWidencji

a)ilościoWej.

zł do 1 0.000 zł iednostka zalicza do
miesiącubilansowej aktywów oraz

do lub do

naleznoścl. którei
a)obrotowego,

i jest

b)
Środkj pieniężne W kasie i na rachunkach bankowych Wycenia się W Wańości nominalnej,

pożostałe

. i usług),
e)ze umowa

kapitały (fundusze) własne wycenia się nle rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominaInej,

Jednostka dokonuje Wyceny Zobowiązań: ZobowiąZania Wycenia się na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilanSoWy W kwocie

Wymaganej zapłaty,

składniki majątku o Wańości początkowej od 1 500,01

h\nlematerlalnych, prawnych l Wprowadza do ewidencji
-' plzy]ęcla do uzywanla

4.

5.

6,

7

8.



1 .,t . szczegołowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwałych, wańości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z t!/tułu: aktualizacji wańości, nabycia, rozchodu, pżemieszczenia \łewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amoĄ/zowanego - podobne przedstawienie stanów i q^ułów zmian dotyczących amońyzacji lub umorzenia.

1.2. Aktualnawańośćrynkowaśrodkówtrwałych,wtymdóbrkultury-oilejednostkadysponujetakimiinformacjami.
brak informacji

1'3' Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wańość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywóW niefinansowych oraz długoterminolvych aktywów finansowych.

nie dotycży

'1.4. Wańość gruntów użytkowanych wieczyście
nie dotyczy

1.5. wańość nieamortyzowanych lub nieumażanych przezjednostkę środkówt]wałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzieźawy i innych umów, w tym z t!/tułu umóW leasingu.

nie dotyczy

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcli i udziałóW oraz dfużnych papierów wańościowych,
nie dotyczy

1.7, DaneoodpisachaktualizującychWańośćnależności,zewskazaniemstanunapoczątekrokuobrotowego,zwiększeniach,wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnleniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zag.ożonych pożyczek)

nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym

nie dotyczy

1,9, Podział zobowiązań długotermlnowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego t]/tułu prawnegot
okresie spłaty:'

a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyż€j 5 lat

nie dotyczy

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjnyl, a według
1.10. przepisów o rachunkowośGi byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z t!/tułu leasingu finansowego lub leasingu

zwrotnego,

nie dotyczy

1.1 1. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

nie dotyczy

1.12.
Łączna kwota zobowiązań Warunkowych, w tym róWnież udżlelonych przezjednostkę gwarancJi i poręczeń, także wekslowych, niewykaz)Manych w
bilansle ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakte]u i fomy tych zabezpieczeń.

zwiększe n ia w artości początkowej :

, §ll.ffi . ll§!ffifi llrr]ffi§.ffifr
165 661,1€

... N§§§§§ :]i:,.l].,:.:..:: 
S3l, §§ą{!

27 177,8c
- aktualizacja
- pżychody 1 65 661,1 6 27 177,8o
- pżemieszczenie (między grupami)

18 709,72
- zbycie
- likwidacja 18 709,72
- inne
Wańość - stan na koniec roku obrotoweqo 7 849 755,2c 342 330,48

.,'_N..,,,.'-_\_N *_.*...u..,,.\§.'i,ł. N,i,Ti i§.Wi,fiffi$
191 563,53

r .\lN..N.,,\N.,il .

- aktuaIizacja
- amoftyzacja za rok obrotowy 19,1 563,53 25 567,81
lnne

Umożenie - stan na koniec roku obrotowego
ffiI .ffi.ffi......l l.,,..li,, ,

3 023 881 ,07
ffin i ,\N\.N$,R\§.§N

340 72o,49

Wańość netto składników aktywóW:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

56 432,2c

56 432,2c 1 60r,r,

nie dotyczy

aó 43z zL

25 567,8,

4 a51 776 5(

4 a25 a74.1i



,1.13.

nie dotyczy

1-1Ą. Łączna kwota otżymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na śWiadczenia pracownicze

11 484,oo zł
11 484,00 zł

23 7Q2,16 zł
102 068,84 zł

1 228,50 zł
337 661,76 zł
129 362,94 zł

1 600,00 zł

595 624,20 zł

2.

2,1, Wysokość odpisów aKualizujących wańość zapasów.

nie dotyczy

2'2' 
Xo"rt""Ytnuorzenia środków q'Ivgłyc!] y budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, którepowiększyły kosztwytwołzenia środków trwałych w óudowie w roku ourotow!ń. 

- -

nie dotyczy

2,3, Kwota i charakter PoszczegóhYch pozYcji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wańości lub które wysĘpiły incydentalnie.

WYkaz istotnYch PozYcji czYnnYch i biernych rozliczeń międzyołresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowychkosńów stanowiącYch różnicę między wańością otrzymanyc-h tinansowyc'n 
"iŃniio-i ińy*ów a zooowi|zan-ieni,apió ," ni",

nie dotyczy

2.4. lnformacja o kwocie naleŻnoŚci z $ćułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowiwłaŚciwemu do sPraW finansów publiczńych wykazanych w s-prawozoaniu-i frionania planu dochodówbudżetowych.

nie dotyczy

2.5, lnne infomacje

285 937,52
21 574,a7

362,00
19 220,37

1 330,00
662,50

,6,99
6,99

15,08
15,08

19,00
19,00

1 odprawy emeMahe

2. Nagrody jubileuszowe 91 753,2Ą
PED, - 69 239,75

533,49,
980,00

oBsŁ, -16
ĄDM.- 5

ekwiwalent za niewykorzystany urlop 27 072,06 Ekwiwalenty za urlop:
PED. - 27.072,06

tlĘ_Śzczególnie_nłe ]i:' ]] ' : ;l1.l _.: : ;]li-lil
lpeo - są lo,sz

48 036,4ąoBsŁ -1 3 854,60,

|ADM,- 0,00

ogołem
166 s61,72|

1,16. lnne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.'l2.2o18 r. Według poszczególnych §^ułów:

należności z tytułu pożyczek udzielonych Z ZFsS

zobowiązania zaciągnięte w roku buclżetowym stanowiace zaangażowanie roku następującego po
.uku budżetowym według poszczególnych q^ułów:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług
zobowiązania zlytułu Wynagrodzeń - podatek, ZUs
zobowiązania z tytułu odprawy pośmieńnej
zobowiązania z tytułu DWR
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP
zobowiązania z tytułu opłaty na nieczystości

lNNE ZWĘKSZEN|A FUNDUSZU JEDNOSTK|
podatek VAT
lNNE zMNlEJszENlA FUNDUszU JEDNosTKl
krekta energii elektrycznej



3.
lnne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finan§owej oraz Wynik finansowy jednostki.

3'1 lnformacje o pueciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, ż podziałem na grupy zawodowe:

stan i slruktura żatrudnienia w roku obrotowym

3.2 lnformacje o znaczących zdażeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, W tym o rodzaju popelnionego błędu oraz kwocie korekty

nie dotyey

3.3 lnfomacje o znaczących zdaueniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu f inansowym

nie dotyczy

3,4 ppedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (po|ityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu
sporządzania sPrawozdania finansowego, jeżeli wywier4ą on6 istotny wpływ na sytuację majątkową finansową i wynik
finansowy jednostki, ich pżyczyny i spowodowaną zmianami kwotę Wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu)
własnym

zmiana w polityce rachunkowości -składniki majątku o Wańości początkowej poniżej 1 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w kosżty i
podlegają one ewidencji ilościowej. W roku poprzednim kwota Wynosiła 3000 zł,

3.5 lnformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem
za rok obrotowy

nie dotyczy

Z-ca
§zkoły

mgł
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1 Pracownicy umysłowi 56,36etat / 64 osób

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 25,goetat / 33 osoby
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraiu

4. uczniowie
osoby pzebywające na urlopach bezpłatnych i
wchowawczych

6, ogolem 82,26 etetu / 97 osób

Ló_ żat udnienie


