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Samodzielne Koło Terenowe nr 93 STO w Mikołajkach
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za rok obrotowy 2018 ( od O1-09i2018 do 31iosi2019 )

AKTYWA yLzłi9r

Wyszczególnienie aktywów
Stan aktywów na:

początek roku koniec roku
obrotowego obrotowego

1 2 3

A.   Aktywa trwałe 2.727.996,492.727.996,49 2.566.681,462.566.681,46

1.      Wariości niematerialne i prawne

11.     Rzeczowe aktywa trwałe
w tym w budowie

111.    Należności długoterminowe

IV.   lnwestycje długoterminowe
(aktywa finansowe)

V.    Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

8[   Aktywa obrotowe, 350.304,9880.980,57 420.139,04110.330,00
z tego:

1.     Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

11.      Należności i roszczenia

111.    Inwestycje krótkoterminowe 172.856,25 245.256,14
(aktywa finansowe)

172.856,2596.468,16 245.256,1464.552,90
1.  Środki  pieniężne

2.  Pozostałe aktywa finansowe

IV.   Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

SUMA AKTYWÓW 3.078.301,47 2.986.820,50
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PASYWA ŁZ ł i 9 r

Wyszczególnienie pasywów
Stan pasywów na:

początek roku koniec roku
obrotowego obrotowego

1 2 3

A.    Fundusze własne,
227.018,09 119.909,56

z tego:
1.      Fundusz statutowy 791203,64 227.018,09

11.     Fundusz z aktualizacji wyceny

111.   Wynik finansowy netto za rok obrotowy 564.185,55 107.108,53

1.  Nadwyżka przychodów nad  kosztami (+)

2.  Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) 564.185,55 107.108,53

8[   Zobowiązanja i rezerwy
2.851.283,38 2.866.910,94

na zobowiązania
1.      Zobowiązania długoterminowe

z tytułu kredytów i pożyczek

11.     Zobowiązania krótkoterminowe
1.237.768,54 •    710.624,53

i fundusze specjalne

1.   Kredyty  i  pożyczki 0 95.300,00
489.515,78 260.277,502.   Zobowiązania wobec budżetu

03.   Zobowiązania wobec ZG STO
z tytułu składek członkowskich

4.   Zobowiązania wobec ZG STO 273,21 0
z tytułu odpisu od czesnego

5.   Pozostałe zobowiązania 747.979,55 259.747,03

6.   Fundusze specjalne

111.    Rezerwy na zobowiązania

lv.   Rozliczenja międzyokresowe,
1.613.514,84 2.156.286,41z tego:

1.   Rozliczenie międzyokresowe  przychodów

2.    lnne rozliczenia  międzyokresowe 1.613.514,84 2.156.286,41

SUMA PASYWÓW 3.078.301,47 2.986.820,50
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111. RACHUNEK WYNIKÓW
Samodzielne Koło Terenowe nr 93 STO w Mikołajkach

za rok obrotowy 2018 (od 01-09-2018 do 31-08-2019)

•

Wyszczególnienie
Kwoty za rok

poprzedni obrotowy
1 2 ±

A  Przychody z dzialaLności statutowei 2.296.310,02 2.614.560,69

1. Skladki brutto określone statutem 1.980,00 2.940,00

1. Składki członkowskie 1.980,00 2.940,00

2. Odpis od przychodów z czesnego
11. Inne przychody określone statutem 2.294.330,02 2.591.020,69

1. Przychody z działalności statutówej nieodpłatnej
3.805,00pożytku publiczmego

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej
2.294.330,02 2.587.215,69pożytku publicznego

a) czesne 249.921,00 263.694,00

b) pozostałe przychody 2.046.389,02 2.323.521,69

3. Pozostałe przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych 1.466.010,42 1. 529.169,98

1. Koszty realizacji zadań statutowych
dzialalności nieodplatnej pożytku publicznego

2. Koszty realizacji zadań statutowych
1.466.010,42 1.529.169.98dzialalności odplatnej poźytku publicznego

a)  1% lub 2% odpis od przychodu z czesnego 3.288,02 3,301,86

b) wynagrodzenie pracowników pedagogicznych z
1.314.207,31 1.486.824,41pochodnymi

c) koszty pomocy dydaktycznych 92.795,27 21.282,32

d) ime koszty 55.719,82 17.761,39

3. Pozostale koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na dzialaLności statutowej

830.299,60 1.085.390,71A-B)
D. Koszty ogólnoadministracyjne 864.696,94 832.267,57

1. Amortyzacja 147.268,04 162.601,03

2. Zużycie materiałów 9.598,27 7.711,36

3 . Czynsz i energia 84.057,35 92.389,25

4. Usługi obce 204.072,17 180.664,11

5. Podatki i opłaty 278,80 340,00

6. Wynagrodzenia 283.503,59 304.118,02

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 79.234,72 58.301,42

8. Podróże służbowe 5,625,02 3.662,38

9. Pozostałe koszq 51.058,98 22.480,00

E. Pozostale przychody (niewymienione w poz. A
20.600,00iG)

F. Pozostale koszty (niewymienione w poz. 8, D i
500.984,27 323.794,08H)



G. Przychody fin;nsowe 151,01 19,22
H. Koszty finansowe 28.954,95 36.456,81
1. Wynik finansowy brutto na caloksztalcie

564.185,55 107.108,53
dzialalności (C-D+E-F+G-H)

J. Zyski i straty nadzwycza.ine
1. Zyski nadzwyczajne (+)
11. Straty nadzwyczajne (-) 564185,55 107.108,53

L. Wynik finansowy brutto (1 ± J)
K. Podatek dochodowy
L. Wynik finansowy netto (1 ± J) 564.185,55 107.108,53
1. Niedobór zwiększający koszty następnego

564.185,55 107.108,53roku obrotowego
11. Nadwyżka zwiększająca przychody
następnego roku obrotowego
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lv. lnformacja dodatkowa
(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

Samodzielne Koło Terenowe nr 93 STO w Mikołajkach
(nazwa szkoły / zespołu szkół / SKT STO) (nazwa miejscowości)

za rok obrotowy 2018 od Olio9i2018 do 31-0812019

1, Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1)          Zmiany     w     ciągu     roku     obrotowego     wartości     środków     trwałych,     wartoścj
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:                                                                                       w zł i ar

Wyszczególnienie
Wartość początkowa napOczątekrokuobro{owego Zwiększenia z tytułu:-zakupów

Zmniejszenia wartości Stan na koniec roku

wg  pozycji  bilansowych -aktualizacji-inne początkowej obrotowego

Środki trwałe razem: 4.216.282,92 824.278,35 5.040.561,27

z tego:1)urządzenia
1)      109.692,63

824.278,35

109.692t63

2) w budowie 2)0 824.278,35
3) grunty 3)              805,20 805,20
4) bud.  szkoły 4) 4.105.785,09 4.105.785,09

b) umorzenia środków trwałych:                                                                                                 w zł i ar

Wyszczególnienie Dotychczasowe umorzenie
Zwiększenia umorzeń :-dotychczasowych

Zmniejszenia
Stan  na koniec rokuobrotowego

wg  pozycji  bilansowych na począ{ek roku - przejętych z umorzeń środków

(środków trwałych) Obrotowego zakupów-pozostałych trwałych

Umorzenie środkówtrwałychrazem:ztego:1)urządzenia 1.488.286,43 161.315,03 1.649.601,46

1 )                106.242,63 3.150,00 109.692,63
2) budynek 2)            1.382.043,80 102.644,64 1.484.688,44
3) w budowie 55.220,39 55.220,39

c) wartości niematerialne i prawne l wartość początkowa:                                              w zł i ar

Wyszczególnienie Wartość początkowa Zwiększenia   z tytułu: Zmniejszenia wartości
Stan  na koniec roku

wg  pozycji  bilansowych na początek roku -nowych zakupów niematerialnych
Obrotowego

Obrotowego -inne i  prawnych

Wartościniematerialneiprawnerazem:ztego:1)programy2)3)

21.127,16 1.286,00 22.413,16

21.127,16 1.186,00 1.186,00



d) umo rzenia wartości niematerialnych  i prawnych:                                                      w zł i ar

Wyszczególnienie
Dotychczasowe Zwiększenia Zmniejszenia Stan  na koniec roku

wg  pozycji bilansowych
umorzenie na początekrokuobrotowego umorzeń umorzeń Obrotowego

Umorzenie wartościniematerialnychiprawnychrazem:ztego:1)programy2)3)
21.127,16 1.286,00 22.413,16

21.127,16 1.286,00 1.286,00

goterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:                                                          w źł i u[

Wyszczególnienie Wahość Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

wg  pozycji bilansowych na początek roku w ciągu roku w ciągu  roku Obrotowego

Długoterminoweaktywafinansowerazem:ztego:1)2)3)

2)  Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

a)  na  początek  roku  .....,...............  zł                       b)  na  koniec  roku  ........,....,.....,  zł

3)    Wartość    początkowa    nie    amortyzowanych    (nie    umarzanych)    środków   trwałych,

używanych na podstawie umów:

a) na początek roku            b) na koniec roku

a) najmu

b) dzierżawy

c)  innych  umów (leasingu)

d) razem

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

4)  Wartość  zobowiązań   wobec   budżetu   państwa   lub  J.S.T.   z  tytułu   uzyskania   prawa

własności budynków i budowli:

a)  na  początek roku  ...............  zł b)  na  koniec  roku  ......................  zł

2



2[ lnformacje o strukturze przychodów -źródła i wysokość:
w zł i  9r

Wyszczególnienie

Przychody za rok:

poprzedni obrotowy

kwota
%struktury kwota % struktury

Przychody razem 2.296.310,02 100 2.614.560,69 100

z tego:
1.980,00 0,08 2.940,00 0,11

1)     Przychody działalności statutowej
-składki brutto określone statutem

2)     Przychody z działalności statutowej
3.805,00 0,15

nieodpłatnej pożytku publicznego

w tym:
1 ) dotacje

2) subwencie

3)    Przychody z działalności statutowei
2.294.330,02 99,92 2.607.815,69 99,74

odpłatnej pożytku publicznego
w tym:

1.811.738,83 78,90 1.995.411,90 76,52
1 ) dotacje

2) subwencje

4)     Pozostałe przychody określone
statutem

5)    Pozostałe przychody

Przychody ze sprzedaży środków
trwałych, środków trwałych w
budowie oraz wartości
niematerialnych  i prawnych

Przychody z likwidacji środków

trwałych
lnne

6)    Przychody finansowe 151,01 0,00 19,22 0,00

Ceny sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów
bankowychOdsetkiod pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów
wartościowychOtrzymanedywidendy od akcji

Obcych

lnne przychody finansowe 151,01 0,00 19,22 0,00

3



Wyszczególnienie

Koszty za rok:

poprzedni Obrotowy

kwota %struktury Kwota % struktury

Koszty razem 2.860.646,58 100 2.721.688,44 100

1)    Koszty  realizacj.i  działa]ności

statutowej nieodpłatnej  pożytku

publicznego

1 ) świadczenia  pieniężne2)świadczenianiepieniężne2)Kosztyrealizacjidziałalności

1.466.010,42 51,25 1.529.169,98 56,18statutowej odpłatnej  pożytku  publicznego

1) świadczenia pieniężne2)świadczenianiepjeniężne3)Pozostałekosztyrealizacjizadań 1.466.010,42 51,25 1.529.169,98 56 , 1 8

statutowych

1) świadczenia  pieniężne2)świadczenianjepieniężne4)Kosztyogólnoadministracyjne

864.696,94 30,23 832.267,57 30,58

1 ) amoriyzacja 147.268,04 5,15 162.601,03 5,98

2) zużycie materiałów 9.598,27 0,35 7.711,36 0,28

3) zużycie energii 84.057,35 2,94 92.389,25 3,40

4) usługi obce 204.072,17 7,14 180.664,11 6,64

5) podatki i opłaty 278,80 0,00 340,00 0,00

6) wynagrodzenia 283.503,59 9,91 304.118,02 11,18

7) ubezpieczenie społeczne 79.234,72 2_,J7 58.301,42 2,14

8) podróże służbowe 5.625,02 0,19 3.662,38 0,13

9) pozostałe koszty 51.058,98 1,78 22.480,00 0,83

5)   Pozostałe koszty (operacyjne)
500.984,27 17,51 323.794,08 11,90

działalności statutowej

6)   Koszty finansowe działalności
28.954,95 1,01 36.456,81 1,34

statutowej
7)   Straty nadzwyczajne działalności

statutowej

4
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4. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:
stan na 31.12.1992r. w zł i g[

Wyszczególnienie źródeł Kwota(zł)
Pochodzenia -tworzenia funduszu

Wartość funduszu statutowego razem
15.115,10z tego:1)rzeczowe składniki majątku

13.120,00

1.995,10
2) gotówka

3)

4)

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
w roku obrotowym:

w zł i g±

Wyszczególnienie Kwota

1.   Stan funduszu na początek roku: 791.203,64

2.   Zwiększenia funduszu w ciągu roku
z tego z tytułu:

1) wynik finansowy za lata poprzednie

2)

3)

4)

5)

3.   Zmniejszenia funduszu w ciągu roku
z tego z tytułu:

564.185,55
1) wynik finansowy za rok ubiegły

2)

3)

4)

5)

4.   Stan funduszu na koniec roku 227.018,09

5



6. Wykaz zobowiązań dzjałalności statutowej zabezpjeczonych na majątku jednostki:
w zł i gr

Wyszczególnienie Forma Stan na:
pOczątekroku koniecrokuzobowiązań zabezpieczenia

Zobowiązania działalności statutowej hipoteka 1.002.606,28890.361,08112.245,20 1.002.606,28890.361,08112.245,20

razem: przymusowahipotekaprzymusowa

z tego z tytułu:

1 ) ZUS  Kętrzyn

2)  Gmina  Mikołaj'ki
hipotekaprzymusowa

3)Bank Spółdzielczy Mikołajki hipoteka 0,00 135.000,00

7. Wykaz zobowjązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji
i poręczeń), związanych z dzjałalnością statutową:

w zł i qr

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń
Stan na:

pOczątek kóniec
roku roku

Zobowiązania warunkowe ogółem:
z tego

1)

2)

3)

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne j bierne:

Rozliczenia  międzyokresowe czynne i bierne:

Tytuły
stan na

początek roku koniec roku
obrotowego obrotowego

1 ) Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
wg tytułów:
a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania
pomieszczeń
b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych
publikacJ'i
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
2) Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
wg tytułów:
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

6



9.  Rozljczenie głównych pozycji różnjących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty
brufto) -metodą bjlansową:

-r
Wyszczególnienie ustaleń Kwota

1. Zysk/Strata brutto:
2. Trwałe różnice dodatnie -zwiększające podstawę
opodatkowania (+):
z tego z tytułu:
1 ) wynik ujemny roku poprzedniego zwiększający koszty roku
2),
3. Trwałe różnice ujemne -zmniejszające podstawę
opodatkowania (1):
z tego z tytułu:
1 ) wynik dodatni  roku poprzedniego zwiększający przychody roku
obrotowego
4. Przejściowe różnice dodatnie (-):
z tego z tytułu:
1)

2)
5. Przejściowe różnice ujemne (+):
z te9O z tytułu:
1)

2)
3)
4)
6. Przejściowe różnice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane
w roku obrotowym (+):
z tego z tytułu:
1)

2)
7. Przejściowe różnjce ujemne z roku poprzedniego zrealizowane
w roku obrotowym (-):
z tego z tytułu:
1)

2)
8. Dochód (poz.1 +2-3-4+5+6-7):
9. Odliczenia od dochodu (-):
z te9O z tytułu:
1)

2)
3)
10. Dochód do opodatkowania (poz.8-9) / Strata
11. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący
zobowiązanie (poz.10 x stawka)
12. Zysk bilansowy/Strata bilansowa (poz.1111 ):

7



10.  Tendencje  zmian  w  przychodach   i   kosztach,  w  stanie  składników  aktywów
i   źródłach   ich   finansowania   (syntetycznie   opisowo   z   ewentualnym   podaniem
odpowiednich wskaźników):
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Aleksander Potocki
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w.śft.d.....

dpis
osoby sporządzającej informację

dodatkową)

(pieczęć i podpis księgowego szkoły            (pieczęć i podpis prezesa sKT nr 93)
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Grze-gorz

o nr 93
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SamodzielneKoloTerenowenr.93
SpolecznegoTowar"aoświa[owego

11 -730 Mikołajki,  u!.  Leśna 2 A
NIP 845-10-71 -934

Załącznik nr 2
do uchwały ZG STO nr 1039/09

z dnia 9 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Samodzielnego Kola Terenowego nr 93 ST0 w Mikolajkach

za rok obrotowy 2018
od 01 -09-2018r.  do 31 -08-2019r.

1.        WPROWAI)ZENIE  D0  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO

1.   Przedmiotem podstawowej dziala]ności Jednostki w roku obrotowym było:

1)   prowadzenie szkół

2.    Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze sądowym

pod numerem KRS  0000028524

3.    Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2010

od O1-09-2018r.  do 31-08-2019r.

4.    Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy zalożeniu możliwości kontynuacji
działalności.

5.    Sprawozdanie  finansowe  sporządzone  zostalo  na  podstawie  ksiąg  rachunkowych

prowadzonych w roku obrotowym  zgodnie  z dokumentacją przyjętych zasad  (polityką)
rachunkowości   ustaloną   i   wprowadzoną   do   stosowania   postanowieniami   uchwały
nr 1039/09 z dnia 09 marca 2009 roku, wprowadzającej z dniem 09 marca 2009 roku:
1)   zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2)   zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3)   zasady prowądzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4)   system ochrony danych i ich zbiorów,
5)   własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów

2, 4 i s ustawy o rachunkowości.
Zakładowe  zasady,  metody  i  wzory  wybrano  spośród  możliwych  do  stosowania  zasad,
metod  i  wzorów  dopuszczonych  ustawą  i  wprowadzono  je  do   stosowania  na  okres
wieloletni.
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6.  Charakterys-tyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna
ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów
i pasywów:

1 ) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

w:  zamoriyzowano w 100 %

2)  środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:

w cenach nabycia pomniejszone o odpisy amoftyzacyjne

3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano
w bilansie

w:  nie dotyczy

4)  zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

nie dotyczy

5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

w kwocie wymagającej zapłaty

6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano
w bilansie: w kwocie posiadanych środków pieniężnych w kasie i na rachunkach
bankowych

7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

w kwocie wymagającej zapłaty

Mikołajki , dnia
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