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POLISH PARENTS' ASSOCIATION OF TADEUSZ KOSCIUSZKO POLISH 

SATURDAY SCHOOL 

       

BALANCE SHEET AS AT 31 AUGUST 2015     

       

       

  2015  2014   

 Note £  £   

FIXED ASSETS       

       

 Investments  40,000                     -    

       

CURRENT ASSETS       

       

 Debtors  1,752   2,710    

 Cash at bank and in hand  197,939   230,365    

       

Total current assets  199,691   233,074    

       

CREDITORS: AMOUNTS FALLING      

  DUE  WITHIN ONE YEAR  (86,020)  (74,235)   

       

Net current assets  113,672   158,839    

         

       

Total net assets  153,672   158,839    

         

       

FUND BALANCE       

       

 Unrestricted income funds  153,672   158,839    
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Bilans Zysków i Strat 2014/15 

 

Bilans zysków i strat na dzień 31/8/2015 przedstawiono poniżej: 

 

  
 Budget            
2014-15  

Actuals  
Variance from 

budget 

Voluntary incomes:       

School Fees  £        151,000   £        147,162  -£        3,838  

Exam Fees  £            3,500   £            3,758   £           258  

Receipts from generated funds       

School Shop  £            2,000   £            3,882   £        1,882  

Functions - Fundraising (Quiz Night, Festyn 
Letni, Zdjecia) 

 £            3,000   £            2,229  -£           771  

Functions Kiermasz Bozonarodzeniowy  £            1,200   £              721  -£           479  

Functions Kiermasz  Wielkanocny  £            1,000   £              706  -£           294  

Donations:       

Donations received   £            5,000   £          29,900   £       24,900  

Bank Interest Received  £            1,000   £              865  -£           135  

        

Subtotal:  £      167,700   £      189,224  £21,523.75 

        

Expenditure:       

Cost of Charitable activities       

Staff Salaries  £        104,000   £        117,092  -£      13,092  

School Rental  £          26,250   £          26,250   £             -    

School Cleaning Costs  £            8,000   £            7,680   £           320  

Insurance  £            4,700   £            4,707  -£              7  

Exam Fees  £            5,000   £            5,699  -£           699  

Teaching Resource: Books  £          10,000   £          10,074  -£             74  

Teaching resources  £            1,500   £            1,581  -£             81  

School Equipment  £            1,500   £            1,060   £           440  

School IT Upgrade Cost  £              600   £                -     £           600  

CRB / DBS  £            1,200   £              655   £           545  

Administration costs:  £            7,500   £            7,163   £           337  

Staff Training:  £            1,500   £              681   £           820  

Prizes and Presents:  £            2,500   £            3,980  -£        1,480  

School events:  £            3,500   £            6,890  -£        3,390  

Donations:  £              250   £              880  -£           630  

        

Subtotal:  £      178,000   £      194,391  -£15,834.40 

        

 Profit/Loss:  -£          10,300  -£          5,167    
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 SIERPNIA 2015 

 

Niniejszy raport prezentuje informacje dotyczące sytuacji finansowej na koniec roku akademickiego 

2014/15.  Raport zawiera analizę przychodów oraz poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem 

szkoły. 

1. STRUKTURA PRZYCHODOW 

Poniższy wykres przedstawia porównanie wielkości przychodów w 2014 oraz 2015 roku. 

 

 

W 2015 roku suma przychodów wyniosła łącznie £189,223.75 i była niższa niż w roku poprzednim, o 

£13,592.64, czyli o 7 %.  
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Główne źródła przychodów: 

 

 

 

1. Zysk z tytułu czesnego, który stanowi główny składnik przychodów wyniósł £147,162. Dochód 

był niższy o kwotę £3,838 niż zakładano w budżecie. Częściowy wpływ na owa sytuacje 

stanowiła liczba umorzeń czesnego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i 

życiowej.  W roku 2014-15 szkoła wsparła 5 rodzin/12 uczniów, co miało wpływ na budżet w 

postaci straty w wysokości -£2,675. 

 

2. Wzrost przychodów przyniosła działalność sklepiku szkolnego, dzięki czemu uzyskano dochód 

w wysokości £3,881.51: 

 

 

Przychody Koszty Razem zysk 

£12,390.84 £8,509.33 £3,881.51 

 

3. Wlasne zrodla zbierania funduszy 

Poprawa wyniku przychodów została osiągnięta dzięki funduszom uzyskanym poprzez 

organizacje imprez okolicznościowych: 
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Rodzaj imprezy Przychody Koszty Razem zysk 

Kiermasz 

Bozonarodzeniowy 

£884.29 £163.75 £720.54 

Kiermasz Wielkanocny £866.85 £160.37 £706.48 

Quiz night £1,685.00 £1,126.25 £558.75 

Sprzedaz zdjec £415.00 £0.00 £415.00 

Festyn Letni £1,379.68 £123.94 £1,255.74 

Razem: £5,230.82 £1,574.31 £3,656.51 

 

4. Dofinansowanie 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, dodatkowym składnikiem przychodów były fundusze 

otrzymane od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w ramach projektu „Wsparcie dla szkol 

nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce w Wielkiej Brytanii” finansowany 

ze środków MSZ w ramach konkursu „Współpraca z Polonia i Polakami za Granica w 2014 

roku, realizowany we współpracy z Polska Macierzą Szkolna.  

Otrzymano refundacje na następujące cele: 

 

 dotacja na koszty wynajmu budynku  £    19,850.28  

 dotacja na nagrody dla nauczycieli  £      6,720.00  

 dotacja na zakup podrecznikow  £      2,450.00  

                             
                             Razem:  £    29,020.28 

 

 

W porównaniu do roku ubiegłego, dotacja otrzymana w roku 2014-2015, w łącznej kwocie 

£29,020.28 była niższa o £24,336.22, tj. -46% od dofinansowania otrzymanego w roku 

poprzednim 2013-14 (£53,356.50).  Należy wziąć pod uwagę, że tego typu dotacje są tylko 

okazjonalne i nie należy zakładać, iż będą one dostępne/przyznawane każdego roku.  

 

 

5. Pozostałe 

 Dochód z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 

£865.45 

 Kompensata od Lloyds Bank - £100 

 Egzaminy - £3,758 

 Zbiorka pieniędzy na cel charytatywny (£780) – przekazany w całości dla 

beneficjenta (Maya Zubel) 

  



6 
 

 

2. STRUKTURA WYDATKOW 

Na poniższym wykresie przedstawione zostało porównanie wielkości kosztów ogółem w 2014 oraz 

2015 roku. 

 

W roku 2015 suma kosztów wyniosła £194,391 i była niższa o £12,328, tj. 6%, niż w roku 2014. 

Analiza wydatków na podstawie poniesionych kosztów w przeliczeniu na 1 ucznia w roku 2014/15 

wyniosła £314.04*.  

(* przy oszacowaniu wydatków od dziecka pominięto dotacje w kwocie £780, ze względu na fakt, iż została ona 

przekazana na cel charytatywny i nie pochodziła ze środków szkolnych). 

 Informacje o strukturze wydatków: 

1. Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły w roku 2015 wyniosły łącznie 

£117,091.88. Podstawowe wynagrodzenia w okresie od września 2014 do sierpnia 2015 

wyniosły £109,401.88. Dodatkowym elementem była nagroda dla nauczycieli przyznana przez 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach projektu „Wsparcie dla Szkol Polonijnych”. 

 

2. Ubezpieczenie personelu dydaktyczno-administracyjnego oraz zarządu szkoły, szkolenia oraz 

DBS - £6,042.57 

 

3. Koszt wynajęcia lokalu oraz opłat eksploatacyjnych - £33,930 

 

4. Zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych - £11,654.  

W 2014-15 roku zapewniono podręczniki dla 620 uczniów. 

 

5. Pozostałe: 

 

 Wycieczki do teatru – w ubiegłym roku szkolnym uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w 

przedstawieniu „Zemsta”, „Kot w butach”, spektaklu „Pan Tadeusz”. Szkolą zorganizowała 

również wyjazd do Polish War Memorial oraz Battle of Britain Bunkier RAF.  

Łącznie koszty związane z wyjazdami wyniosły £5,729. 
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 Egzaminy  -£5,699 

 

 Nagrody/Dyplomy/Świadectwa oraz inne prezenty dla uczniów i nauczycieli -£4,276.42 

 

 Usługi kopiowania pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć lekcyjnych - £1,703.57 

 

 Szkoła pokryła koszty utrzymania oprogramowania kardowo-ksiegowego oraz zakupu 

oprogramowania antywirusowego oraz głośników - £913 

 

 Pozostałe koszty wynikają w bieżącej działalności szkoły i obejmują usługi telefonu 

komórkowego, strony internetowej, opłat bankowych, kosztów administracyjnych, artykułów 

papierniczych a także wszelkich pomocy zapewniających funkcjonowanie szkoły.  

 

3. PODSUMOWANIE DZIALALNOSCI FINANSOWEJ ROKU 2014/15. 

 

Suma po stronie przychodów w roku 2014-15 wyniosła £189,223, czyli o £21,523, tj. 13% 

więcej niż zakładano w budżecie (£167,700). 

 

Przychody szkoły były zrealizowane z następujących źródeł: 

- składki czesnego za szkole 

- zbieranie funduszy poprzez organizowanie imprez okolicznościowych 

- dotacje/dofinansowania z zewnętrznych źródeł. 

 

Koszty działalności szkoły wyniosły łącznie £194,392, w porównaniu do zakładanych 

wydatków w łącznej kwocie £178,000, tj. różnica -£16,391 więcej niż zakładano (9%). 

 

 

 

 

 

Wynik finansowy na całokształcie działalności na dzień 31 sierpnia 2015 

zamknięto strata w wysokości -£5,167. 
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4. STAN FINANSOWY NA DZIEN 31/8/2015 

 

 Cash at bank and in hand: 

 

Lloyds Bank -              £118,996.89 

Barclays Account -            £5,594.86 

Cash in hand  -         £30.93 

Credit Card -            £0.00 

PayPal Account  -        (£0.01) 

 

 Inwestycje: 

 

Cater Allen -      £50,000.00 

Scottish Widows -          £23,316.75 

Investec FTSE 100 -        £40,000.00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono:  

Magdalena Nowak 

Skarbnik  


