
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku 
Adres: 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, Polska 
 
NIP: 848-11-31-569 
REGON: 000720326  
 
telefon: 87 732 60 71 
e-mail: sp5elk@onet.pl 
strona www: sp5elk.edupage.org 
 
Organ prowadzący: Gmina Miasto Ełk 
Organ nadzoru pedagogicznego: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie 
Rodzaj działalności: kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie oddziałów zerowych i szkoły podstawowej 
 
Podstawa utworzenia i działania:  
Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 
20.01.1960 r. wydanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku i mieściła się przy 
ul. Grajewskiej 16a. Na podstawie Uchwały Nr XCIII/156/04 Rady Miasta Ełku z dnia 12 lutego 2004 roku 
z dniem 1 marca 2004 r. zmieniono siedzibę Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku z dotychczasowej, mieszczącej 
się w Ełku przy ul. Grajewskiej na siedzibę w Ełku przy ul. św. M. M. Kolbego 11. 
 
Organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski 
 
Dyrektor: Dariusz Szumski 
Zastępca dyrektora w oddziałach I-III: Ewa Cwalina 
Zastępca dyrektora w oddziałach IV-VI: Regina Merchelska 
 
Sekretarz szkoły: Małgorzata Zabłocka 
Główna księgowa: Barbara Kalinowska 
Kierownik gospodarczy: Andrzej Kościukiewicz 
 
Liczba osób zatrudnionych: 85 
Liczba uczniów: 611 
Liczba oddziałów: 26 
 
Przewodniczący Rady Rodziców: p. Jolanta Falacińska 
Zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców: p. Alicja Jakóbczyk, p. Krystyna Tarnowska-Ewko 
Sekretarz: p. Urszula Niedużak, Skarbnik: p. Anna Naruszewicz 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Julia Czerwonka z kl. VI d 
Zastępca przewodniczącej SU: Magdalena Ejza z kl. VI d 
Sekretarz: Maria Witkowska i Kacper Lenczewski z kl. VI c 
Skarbnik: Szymon Dąbrowny z kl. VI c 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Barbara Młodzianowska (kl. I-III), p. Robert Kubeł, Barbara Kiluk-
Dońkowska (kl. IV-VI) 
 
Struktury własności i majątek:  
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku dysponuje powierzoną nieruchomością Gminy Miasta 
Ełk położoną przy ul. św. M. M. Kolbego 11. Dyrektor szkoły, od 2005 r., na podstawie decyzji Prezydenta 
Miasta Ełku nr RGG - 72244/2/2005, sprawuje trwały zarząd powierzonej nieruchomości. 
Szkoła utrzymywana jest ze środków organu prowadzącego. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z Gminą Miasta Ełk. 
 



Budżet:  
Środki finansowe szkoły wydatkowane są na: 
- płace dla pracowników szkoły, 
- składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę, 
- bieżące opłaty, 
- zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych, 
- zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, 
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, 
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej, 
- dokształcanie nauczycieli. 
 
Prawo szkolne:  
- Statut Szkoły, 
- Przedmiotowe Zasady Oceniania, 
- Program wychowawczo-profilaktyczny, 
- Regulamin pracy, 
- Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych, 
- Regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych, 
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
- Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 
- Procedury przyjmowania skarg i wniosków. 
 
Sprawy prowadzone przez szkołę:  
- kształcenie dzieci i młodzieży, 
- prowadzenie zapisów do szkoły, 
- ewidencja uczniów, 
- wydawanie legitymacji uczniowskich, 
- wydawanie zaświadczeń, 
- przyjmowanie opłat, 
- prowadzenie dokumentacji uczniów i pracowników szkoły dotyczącej ubezpieczenia, 
- kierowanie wniosków do sądu rodzinnego, 
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły, 
- przygotowywanie raportów i sprawozdań, 
- prowadzenie dokumentów i archiwum dokumentów: dzienników zajęć, arkuszy ocen, protokołów Rad 
Pedagogicznych i Rad Rodziców, akt pracowniczych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe  



Nazwa i adrcs jccln,ostki
sprar.vozcla rł,czcj

SZKOŁA POUSTAWOWA NR 5

im. Marii Ronupnitlłiej w Ełku
19-300 EŁK, ul. §w. M M. Kolbego 11

tel, 87 i32 60 71

REGoN 000720326 NlP 848_11,31,569

tslLANS

jetlnostki lruclżclowci
I uh samorząclo,1vego zakładu

lrudżetowego

sporządzony na dzień ..,, 3.1.,g!"U,ąni.ą,... zo .:1.9. r.

Aciresat

GM|NA MlASTo EŁK

Nrrnrei, i dentyfi kacl,j ny R]aC ON

AKTYwA Stan na
początck

roku

Stan nrr

koniec
roku

PASYWA §tłn na
początek

rokrr

Stan na
ktlrliec
roku

A.,,\ktylta trwałe 7 394 939,26 7 215 666,43 A. Funtlusze 7 024 546,15 6 775 763,24

I. Włrtości nienrateria|ne
i prawno

[. Fundusz jednostl<i
12 925 486,4Ą 12 923 144,53

II. Rzetzowe aktywa trwałe
7 394 939,26 7 215 666,43

lI. Wynik linanso.tvy
netto (+, -)

_5 900 878,91 -6 147 381,29

1. §rodlri trlvałe 7 394 939,26 7 215 666,43 l . Zysk netto (,] )

1 ,1 . Grunf.v 2 374 000,00 2 374 000,00 2. Strata tlctto (-) -5 900 878,91 -6 147 381,29

1, 1. 1, Grunty stanorviące
u,łasnośc jcdnostki

samorządu terytoria[nego,
przal<a:zane w użytkrlr.va-
nie v,icczvstc innyrn
potimiotom

IlI. Otlpisy z wyniku
ti n a n sowcgo (ł a r!łv_vżka
środkórv obrotowych) {*) -6,1,38

1.2. BLrdynki, 1r kale
i obick§ inżynicrii
ląclorvcj iwoclnej

5 003 184,87 4 832 690,12
lV, ll'undusz rnicnia

zlikrvidowłnych
jednostelr

l ,3, Urządzeni,a
teclrniczne
i maszvnv

6 669,90 391,40
B. Fundusze placówek

c. państłlowe {undrrsze celorve

t.4. Środki tran§portl D, Zolrorviązania i rczerrw
na ztlbolviązania 803 461,24 922 345,69

,5. lrrne środl<i tr-rł,ałc
11 084,49 8 584,91

[, Zobolviązarlia
długoterminolve

2. §rcldki trrł,ałe rv lrudowie
(inwestyłie)

ll. Zobowiązania
krótkoterrn inowe 803 461,24 922 345,69

3.Zttliczki na środki
trwałe w budrrwie
(inłvestyc i e)

), Z,obt:w iilzłltlia z tytriłtr
dclstarł i r"rsłr-rg 14 623,66

lll, Należności
dlugoterminowe

2. Zt>l>tlw iązatl ia wobec
buctzętćlr.v

fV. Dlugotcrminowc
akt1.1va {inarrsowe 0,00 0,00

3. Zoborłiązania z tvtułtl
ttbezpieczeri i innych
świirdczcri

57 868,22 131 379,31

l Akcje i udziuly, 4. Zobtlwią,z,anla z tvtułLt
rvyli;rgrocizcń 306 700,75 308 523,88

2. Inne papiery r,vartrlściclwe 5, ptrztlstąle zobtlrviazania

3, Innc długotcrrninowc
aktywa fitranstlr.ł,c

6. SLlirl.v obcc (iic;lozytorve,
zlrhrzpicczr.,rric ltyktlnlttliit
unrtirłi)

v, wartość rnienia
zli lrlvidowa ny clr .i edn ostelr

7, Rozliczenia z tytr,rłrr

śr,c;tlkorv na r,lryrlatk i

bLltlzetłlweiztytulu
dc,chodórv bLiclzctolr h

,,,,,, ł_,r!',,! i ł c] i
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B, Aktywa obrotołve 433 068,13 482 442,50 B. !unduszc spccialnc 424 268,61 482 442,50

I. Zapasv 8 799,52 0,00
8,l . Zal<latiowy Funcirtsz

Śv,iadczcil Socj alnych 424 268,61 482 442,50

l. Materiały 8 799,52 B,2, Inne 1itnctLLsze

2. Pr5łproclłrltty i prodtrkty
ui tol<rt

Ill,, Rezerrvy na zellro,wiązłnia

3. Prtrdrrkty gottllve IV, llozliczenia
międzyoliresowe

4,'I'owary

II. Należności
krótkotcrnrinołve 391 923,00 376 385,00

]. Nalcżności z tlztułu dostaw
i u,shrg

2. Nalezności od brrdzętrlw

3, Nalezności z tyfuŁt
rrbezpieczeń i innyclr
śrvinclczeil

4, pozostałe nalezności 391 923,00 376 3B5,00

5, Iłoziiczerria z t_vtrrłr,r śr,odków
6i1 11,ydatki buclzettrwę
i z tyttrłu dochodólv
budżettin,vch

lIL krótkotcrmitrtlrvo
aktyrva |inansolye 32345,61 106 057,50

l. Srorjki piorrięzne w ]<asie

2. Srodl<i pienięzne na

rachunkach bankor.vych 32 345,61 106 057,50

3. Sroclki pielrięzne
patistrł.orvego fu nduszrt
celolvego

4. Innę śr,oclki pieniężne

5. Akcie lrrLl udział1,

ó, Inne papiery rł.artościorvc

7. Innę l<rótkoternrinowe
łl<tywa finatrso."ve

lV. Rozliczenia
międzyokresolve

§rrrna akt.vwów 7 828 007,39 7 698 10B,93 §uma pasywilłv 7 B2B 007,39 7 698 108,93

GŁÓWNY KSłĘGOWY

-ł.m,g &rhąWk[Ąłpoołp
..20].9,03_2?....
(rolt, rnicsiąc. dzicń)
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Nazwa i atlres jeclnostki
sprarvozdalvczej

SZKOŁA P0I}STAWOWA NR 5
iln. Mąrii Konopni.clłiej w Ełku
19-300 EŁK, ul. Św. M, M. Kolbego 11

tel, 87 732 60 71

REGoN 000720326 NlP 848-11-31-569

N'um er idenĘ fi kac_v.j n.r, R EGO N

ztlstawienic zmian
.}1lfu§

GMINA MlASTo EŁK

stan na kclnioc:
rclku popl,zcrlnicgtl

Slan na lconloc
1,okli bicżącego

l'undusz jcdnostki na poczrltek okrcsu (I3O) 14 301 326,00 12 925 486,44

l . Zrł,iększelria fttndLtszl-t (z tytLrłLr) 5 688 821,85

Zysk hilans<lwy za l,tll< rr[licgly

l.ż. Zrealizorvalre wyclatki budzetclwe 5 682 349,68 5 903 445,84

1.3, ZI:ealizclwane płatności ze śleitl]cilw e urclpejskich

1,4. Śr,odki na inrvestycje

1.5. Al<tLlalizacjł wycclly śrtltlkórr trrvltl;,ch

6 472,17

l.tt. Akt1,1yą olfz)inlalle w ramaeh centt-alnegtl żatlpltt,zclrił

t.9, loztlstałe odliisy z rvynikLr finansowcgtl za rok bieząc1,

I . 1 0. Inrrc zwiększcn ia

2. Znrnicjszonił l'undusztL jcclnostl<i (z tytu}u) 7 064 661,4,1 5 905 787,75

2.1 , Strata za lol< ulrie.gły 5 830 431,60 5 900 B7B,91

Z.2. Zrcalizorvanc dochodv burl,zctolvc 2113,08

2.3. Rozliczerric wlmikit finatlsowcg<l i śr,oclkó,"v t,brrrlg1l.ycll za rclr ubicg§

2.4. Dotircje i śr<ldki na inwestycje

2.5. Aktttalizatllr sl,(,dkuu llwlllych

2.7 . Pasywa prz.ejęlc łld zlikwidclwanych lub połączonyc}r.jetinoslck

2.8. Al<tyr.va przcl<azanc rł, l,anaoh c,cntla}nego zatlpatrzcnił

ż-9- [nn* zmnicjszcnia

12 925 486,44 12 923 144,53

6 775 763,24

16 Nicodpłatnic otrzymanc środki tnvałe i środki tnvałc lv budol,vie orirz v,artości
nienlatelialne i prar.vne

A.ktyr.va 1rrzejęte od zlikwidowanych 1irb polączonych jeclnostel<

Warlrlść sp rzedan ych i n ioodpł atn i c przekazarl ych ś rotlk órł ll-r,vałyth
i śroclkćlrv trlvałyclr r.v br:cltllvie ł:raz rvartosci niernaleriairryc}r i nra

tl. F'trndusz.icdnostlii na koniec oliresu (t}Z}

ltr, Wvnil< linałstrrv_v nctto za rok bieżącl (-, )

l. zysk netto (+)

ż. stl"ata netto ( }

3. nadlvyzkaśt,tltlkorvobrotor.vych

lV. Fundusz (l|+, *tII)

_ ?o19,03 22
(rtrk. nlicsiilc" clzicir)

_5 900 94a,29 -6 147 3B1,29

-5 900 B7B,91 -6 147 381,29

,61,3B

7 024 546,15

sz}ir)ŁY POD$TAWoWEJ NR 5
im. Mń,J{qnopnichiejGŁÓWNY KS1EGOWY

DrUkowane programem DRUK1 GoFIN Wydawnictwa Podatkowego 6oFIN - WWW.DrUki.Gofin.p|

d{*&śłV



Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczc,j

SZKOŁA PODS,I,AWOWA NR 5

im. Marii K,ono1llliclłiej w Ełku
1 9-300 EŁK, ul, Św, M. M. Kolbego 1 1

te|.87 732 60 71

lFcoN9!91?9?19 |]ll19 i] 11 
59?

Nrrmer idenlylikacyjny Ii ECON

Rnclrune_lt z.yqków i slrat jedrrtlsłki

sporządzony na clzień .9].gtUdZjęn, ZO

Atlręsat

GM|NA MlASTo EŁK

stan nir koniec
rol<u poprzedrliego

stan na koniec
roliu biezącego

A. Prrryehody nełto z podstawrlwt,j tlziałalności opcrac_vjnci 370 997,00 303 428,00

t P rzvc htldy n ct,to zc sp rzutlł z1, 
1r 

rt ltl tlli tilr,ł 370 997,00 303 42B,00

T} Zmiana slantL prrldrrk tórv
(zwiększenie rvartość docllrtnia, zrnrric.jszcnie - rvartość u icnlna)

l1l. l{oszt wytworzcnia produktóv, na lvłasnc potrzeby jednostki

ry. Plzychocly netto zc splzeclaży towarórv i nratct1ałólv

V. Drllacje na f-tIransowaIrię działalności poclstarvt,r,rcj

VL Pvycllclcly z tytułu cloohodrrw br.rdzetow_vch

B. Kosztvdziłł:llnościoperłcl,inej 6 27B 811,52 6 471 914,71

I Ąnlortyzacja 198 565,25 177 329,69

IT 7,łtży cie materiałór.v i energi i 721 659,0B 527 196,82

ttI. Ushrgi obce 119 039,41 197 486,61

IV, Podatki i opłary 6 496,00 9 976,00

V. Wynagrcldzenia 4 180 353,31 4 404 675,19

W. Ubezpieczenia spclłeczne i irrlię świadczenia rlla 1lracowników 1 044 642,16 1 14B 550,62

VIl. Ptlztlstałc l<usz-ty rrltlzajłltve 5 056,31 4 299,78

VllL Wartclść sprzcdanvclr torv;irólv i nrateriałor.v 0,00 0,00

IX. Tnne śu,ilłrlczelri:r fillłrnsor,virlle z budzettl 3 000,00 2 400,00

x. pozostałeobciazctrra 0,00 0,00

C. Zysk (sirłta) z dzialalności pcltlstaN,alvcj (.Ą-B) -5 907 814,52 -6 168 486,71

D. l'ozostałeprzychrrdvoperatl.jne 12152,46 18 982,19

Zy sk,ze zbyc i a, n i e fi n an sow yc Ir ak t,v rv(;r.v trlvały" c 1r

II I)otacje

III. Inne prz,,ychody operacyjnc 12152,46 1B 9B2,19

E,. Poeostałe kosztv rrperacyjne 6 472,17 0,00

Koszty inwcstyc.ji linansowanyclr zc śr,odkór.v r.vłasnych sanroządorłych zakładórv
bLldzetowych i dochodów jednclslęk brrrlzetrrwych grcll,nirtlzonyclr tla rv,vtlzie lonvrn
racl-trtnktt

6 472,17 0,00

1l Pozostałe koszty tlpcl,acl,j nc 0,00 0,00

F, Zysk (strata) z działalności operacyjnej iC+D -E) -5 902134,23 -6149 504,52
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G. Przyclrodyfin*nsoryt 1255,32 2132,46
Dywidenciy i rrd,ziały w zyskach

tt. 0clsetkj . 1255,32 ż,1,3z,ąa
Iil, lnne 0,00
H. KoszĘ linansolve 0,00 0,00

O<1sotki

YTlI Inne

l. Zysk (strata) brutttl (lł+C-H) -5 900 878,91 -6147 372,06
J. Podatek dochodolw

l(. Pozostałc olrołviązkowe znlnieiszcnia zysku (zwiększcnia straty) 9,23

L. Zysl< (strata) netto (I-.l-K) -5 900 878,91 -6 147 381,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
,ąYlłĘKToR
],Y,PoDsTiwovEJ NB 6im- Mń)1.Iłł*nml-Lioi

Uf.UWNY KSIFGoW}

,,sl ayuSyyyu
(główny ltsięgorvy)

mgr D{riu,sz,Szałłffi.
,],O'"rurr, .r.tlnusrk1.1

?:019.83,?:?
(lok. nicsiło, clzień)
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IN Fol{MACJA DoDAf Ko\łA : łifi§fta*lili t,* i,nłł;

I Wprowadzen ie do sp rarł,ozda nia lina rrstłwegłl, olrej m uje w szczególności :
T uT- ZUilI- -tr

lĄ}
l Lry_rjjNĘŁc:j
i.l nazwę.jednostki

SZKOŁA PoDSTA\iloWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ \il EŁKU
l), -, siedzibę .iednostki

EŁK
1.3 aclres jednostki

UL. Sw. M. M. KOLBEGO 11

1.1l.+ po<istarvow1., przed nl i ot dzią la l nośc i .i ccl ll<lstl< i

80l - oświata i wychowanie, 854 - edukacyjna opieka wychowawcza
2. rvs kazan ie okres u oilj ętego spralvozdan i etrl

01-01-2018 do 31_12-2018

_) rł,skirzairie, żc sprarvozdanie finansorvc zarviera dane łączne, jeżeli w sktacl jednostki nadrzędnej lub.iednostki
sanrorządtt telytorialncgo tvchtrdzą jedlrostki spor"ządzające salnodzielne sprawozclania finansowe

sprawozdanie j ednostkowe

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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany
ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1 .

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg raclrunkowych:
l, Srodki trwałę oraz wartości nięrnaterialrię i prawne uftlarza się lub amortyzuje według stawek określonych w
przepisach o podatkrr dochodowynl od osób plawnych.
ż, Odpisów utnorzeniorvych dol<onLrje się począwszy od rlliesiąca następującego po nriesiącu przy.ięciaśrodka
lrwałego lLrb wartości nierrraterialne_i i plawnej do r.rzywania.
]. Zaliończęnię odpisów umorzetriowych następuje nie później niżzchwilązrównania oclpisów unorzeniowych
z waftoŚcią początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do iikwidacji , sprzedaży lub stwięrdzenia.jego
niedoboru,
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzęniowe podlegają aktualizacji
zgodnie zzasadami określonymi w odrębnyclr przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
5, Odpisy umorzęniowe środków trwałych oraz wańości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach
rachunkowych miesięczrrie, według stanu na konięc danego miesiąca.
6. Jędnorazowo, przęz spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do uzywania, umarza się:
a) ksiązl<i i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne słuzące procesowi dydaktyczno,wychowawczęmu ręalizowanemu w szl<ołach i
p lacówkach oświatowych,

c) odzieżi umundurowanie,
i) meble i dywany,
o) Pozostałe środki trwałe (wyposazenie) oraz waftości tlięlrratęrialne i prawne o waftości mieszczącej się w
Przedziale l zł - 500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w l00 oń

ich wartości w momencie oddania do irzywania.
l. Nie LuTa(za się gruntów oraz dóbr l<r_rltury.

Ż. Srodki trwałe oraz wartoŚci nielnaterialne i prawne alnoI,tyztije się metoclą liniową
3. Składniki majątku o wartości:

- r-rie przekraczaiącej 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają
ewidencji bilansowej i pozabilansowej ;

- w przedziale lzł - 500 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencię
przekazania ich do rrzytkowarlia i są objęte ewidencją ilościową;

-- W przedziale 500 zł- l0.000 zł podlegają ewidencji bilarlsowej na koncie pozostałe środkitrwałę.
l . W przypadku, gdy środek trwaly sl<łada się z wielu ęlęlnęntów zestawienie jego części składowych stanowi
integralną część dokunrentu OT - Przyjęcie Srodl<a Trwałego,
Ż. Na dzień bilarlsowy środki trwale (z wyjątkierł gluntów) wycerlia się w waftości netto d, z uwzględnieniem
odpisów ulnorzeniowych Lrstalonych na dzięń bilansowy,
3. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej irozchód materiałów wycenia się przy
zastosowan iu metody zgodn ie z przyj ętą po l ityką rachu nkowośc i



5. innę informacje

lnne istotne informacje w zakręsie przyjętych zasad (polityki) rachunliowości.

II. Dodatlrowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartoŚci grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
zawlerającY stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszeniaztytułu: aktualiŹacji
wattoŚci, nabycia, rozchodu, przemleszczenia wewnętrznęgo oraz stan końcowy, a dla majątku amoftyzowanęgo
- podobne przedstawienię stanów i tytułów ałian dotychczasowej amortyzac.ii lub unrorzenia
- dane w załącznikunr2

1.2" al<tualną waftość rynl<ową środ|<ów trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takirni informacjami
NIE DOTYCZY

I .3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących warlość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterninowych aktywów finansowych
- wypełnia Urząd Miasta Ełk

I.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście
wypełnia Urząd Miasta Ełk

1.5. wartość nieanrottyzowanych lub
umów najmu, dzierżawy i innych

nieumarzany ch przez jednostl<ę środl<ów trwałych, uzywanych na podstawie
umów, w tyrn z tytr_rłu unrów leasingu

- dane w załączniku rrr 3 NlE DOTYCZY

1.6" liczbę oraz wartość posiadanych papierów warlościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
warlościowych

wypełnia Urząd Miasta Ełk

I.1 . początek roku obrotowego,
uwzględn ien iein należności

danę o odpisach aktualizr,rjących wartość nalezności, ze wskazaniem stanu na
zwięl<szeniach, wyl<orzystaniv, rozwiązarriu i stanie rra koniec rol<u obrotowego, z
finansowych jednostek salnorządu terytorialrrego (stan pożyczekzagrozonych)
- dane w załączniku nr 4 NIE DOTYCZY

1,8 danę o stanie rezęrw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększ.niu.h, *fr.,yrtffi
rozwiązaniu i stanie końcowym

NIE DOTYCZY

1.9. podział zobowiązań długoterminowycll
przęwidywanyrn umową lub wynikającym

po*yZ"j 

-

według pozycji bilansLt
z innego tytułu prawnego,

o pozostałym
ol<ręsie spłaty;

od dnia bilansowego,

a)

- dane w załączniku nr 5 NlE DOTYCZY

b) powyżej3do5lat
- danę w załączniku nr 5 NIE DOTYCZY

c) powyzej 5 lat

darre w zalączniku nr 5 NIE DO1'YCZY

1.10. kwotę zobowiązań w
(leasirrg operacyjny),
rra kwotę zobawiązań

sytuacji gdy jednostka kwalifikLrje unowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
a według Przepisów o rachunl<owości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem
z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

NlE DOTYCZY

1.1l łączną kwotę zobowiązań
zabezpieczeń

zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

- wypełnia Urząd Miasta Ełk



1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym równiez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
takze wekslowYch, niewYkazanYch w bilansie, ze wskazaniem Żobowiązań zabezpiJczonych na majątkujednostki oraz charakteru i fonny tych zabezpieczeń

WYkaZ lStotnYch PozYcji czYnnYch i biernych rozliczęń międzyol<resowych, w tym kwotę czynnych rozlic,zęń
międzYokresowYch kosztów stanowiących różnicę niędzy wartością otrzymanych finansowycń składników
aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.

- uoll§ W LaląęZallKU nr O 1\ll' VW l YVIJY

|ą"łl kwotę otrzYm anych przez jednostkę gwarancj i i poręczeń niewykazanych w bilansie

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczetiia pracownicze

inne inforrnacje

1.14,

1.15.

l .16.

WyłączeniaztytułurozliczeńWyStępującychnadzió

2.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów2.I

- dane w załączniku nr 8 NIE DOTYCZY

koszt W}tworzenia Środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnicę kursowe, które powiększyły kosz1
wytworzerria środków trwałyclr w budowię w roku obrotowym

- dun.;
kwotę i charakter PoszczegÓlnych pozycj i przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub l<tóre wystąpiły
incydentalnie

2.2.

2.3,

ąUZI|ll(U rlr lU l\It Uwl YLLY

1A lnlormacJę o kwocię nalęzności z tytułu podatków realizowanych
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w
budżetowych

plzęz ofgany podatkowe podległe ministrowi
sprawozdaniu z wykonania planu dochodów

r\lll Lr(, I YvLY
lnne lntorlnac.Ię

lnne informacje niz wYmienione powyzej, jezeli mogłyby w istotny sposób wpłynąc nu o..n| sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Z.5.

J.

tlllormacJę o ZnaczącYch zdarzentach, dotYczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego,
inforrnacje o znaczącYch zd,arzęniach,jal<ie nastąpiły po dniu bilarrsowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdan iu fi nansowynr,
zmiany w polityce rachunl<owości,
waftoŚĆ aktYwów i PasYwów dot. Paristwowych Funduszy Celowych (np. pFRoN, Fundusz pracy),

;.ŁO!'Vi:,]Y KSl GoWY

lE,litt*lunłr.
E'wy)

2019-04-23

(rok, nriesiąc, dzieli)

l]yR*ąrń
sZKoŁY PoDśTAWoWrV Nn s

'^'ffiOwy
mąr Dałusz.Szumski,- tkfownik iednostt<i)



Załącznik nr 1

Pkt. 1,4, l nformacj i dofifi FÓ|*§P0720326 Nl P 848- 1 1 -31 -569

§ZKOŁA PO|]S!,AWOWA NR 5
im. Marii Kotulpnicl,,ie,.j w Ełku
19-300 EŁK, ul. Św. M. M. Kolbego 11

tel, 87 732 60 71
i 
tH#r-%,tt;ł'il"#,nlią;].,,

i; 2 4 -0+- 2019 ł:

*ŁJPrzyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów
ryjPŁYł§Ęł-()i

Lp. Metody Wyceny aktywów i pasywów Uwagi

1 2 3 4
1 Wańości niematerialne i prawne Według cen nabycia

zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
trwałej Utraty Wańości

Według kosztóW wytworzenia
zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
trwałej utraty wańości

WedłUg Wańości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)
zmniejszonych o odpisy amortyzacy,jne lub umorzeniowe, a takźe odpisy Z tytułu
tnłałej utraty wartości

2 srodki trwałe według cen nabycia
zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
trWałej utraty Wańości

Według koSztóW Wytworzenia
zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne lub umorzeniowe, a takźe odpisy z tytułu
trwałej utraty wańości

według wańości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)
Zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
tMałej utraty Wańości

3 Srodki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu truałej utraty
Wańości

4 Udziały w innych jednostkach oraz inne
inwestycje zaliczone do aktywów trwałych

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy Z tytułu tnłałej utraiy wańości lub
według wańości godziwej

według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów zosił
określony termin wymagalności

5 UdZiały W jednoStkach
podporządkowanych zaliczone do
aktywów trwałych

Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wańości lub
według wańości godziwej

według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego skladnika aktywów zostal
określony termin wymagaIności

metodą praw Własności

6 lnWestycje według ceny (wańości) rynkowej

według ceny nabycia

według ceny (wańości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest nizsza aibo
WedłUg Skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywóW został
określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie
istnieje aktywny rynek, w inny sposób określone.j wartości godziwej

7 Rzeczowe składniki aktyłvów obrotowych WedłUg cen nabycia lub kosztówwytworzenia nie Wyźszych od cen ich sprzedaży
netto na dzień bi|ansowy

Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroznośĆi

o ZobowiąZania w kwocie wymagającej zapłaty

- plzy czym zobowiązania finansowe według skorygowanej ceny nabycia, a jeźe|i jednostka przeznacza 1e Oo ŚprzeOazy
W okresie do 3 miesięcy, to według WańośCi rynkowej lub inaczej określonej
Wańości godZiwej

10 Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wadości

11 Udziały (akcje) Własne Według cen nabycia

12 Kapitały (fundusze) wlasne oraz pozostałe
aktywa i pasywa

w wańości nominalnej

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYRĘ
SZKOŁY PoD,§l

im. Marzffi
\nil
\^FI

mgr Dar/u!

i T O/rł
WOWEł NR
{qh^lge.g.
ilrik jednostki)

Szumski
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