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Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2019/20 

ZESTAWIENIE BILANSOWE (Balance Sheet) 

 

  2020  2019 

  £  £ 

FIXED ASSETS     

    

 

 Investments  74,062.72   74,023.58  

     

CURRENT ASSETS     

     

 Debtors  0.00   (465.80) 

 Cash at bank and in hand  298,814.27   256,322.51  

    

 

Total current assets  298,814.27   255,856.71  

    

 

CREDITORS: AMOUNTS FALLING    

 

 DUE WITHIN ONE YEAR  (76,801.57)  (69,028.42) 

    

 

Net current assets  222,012.70   186,828.29  

       

    

 

Total net assets  296,075.42   260,851.87  

       

    

 

FUND BALANCE    

 

    

 

 Unrestricted income funds  296,075.42   260,851.87  
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WYKAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/20 
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Powyższy raport prezentuje informacje dotyczące sytuacji finansowej na koniec roku 

akademickiego 2019/20. Raport zawiera analizę przychodów oraz poniesionych kosztów 

związanych z prowadzeniem szkoły. 

STRUKTURA PRZYCHODÓW 

W roku 2019/20 suma wszystkich przychodów wyniosła £196,461 i była wyższa niż zakładano 

w budżecie o £2,861 czyli o 1.48%.  

Przychody szkoły były zrealizowane z następujących źródeł: 

1. Wpływy z tytułu czesnego. 

2. Działalność sklepiku szkolnego 

3. Zbieranie funduszy poprzez organizowanie kiermaszów, loterii oraz imprez 

okolicznościowych. 

4. Wpływów z lokat i wpływów od sponsorów. 

5. Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

 

1. Wpływy z tytułu czesnego, stanowiące główny składnik przychodów wyniosły £161,668 i 

były niższe o kwotę £932 niż zakładano w budżecie.  

Spadek wpływów spowodowany był mniejszym wpływem z tytułu opłat szkolnych. 

Poniesienie mniejszego kosztu z tytułu egzaminów i dopłaty do przedstawienia 

teatralnego, na co miała wpływ pandemia Covid-19, która zaburzyła normalne 

funkcjonowanie szkoły, spowodowało zmniejszenie tej różnicy. 

 

2. Spadek przychodów wykazała działalność sklepiku szkolnego, ponieważ szkoła była 

nieczynna od połowy marca 2020 roku. Uzyskany zysk to £3,598 i stanowi on 89.95% 

przychodu zakładanego w budżecie. 

 

Przychód Koszty Zysk 

£11,954 £8,356 £3,598 

 

3. Fundusze uzyskane poprzez organizowanie imprez okolicznościowych wyniosły łącznie 

£1,151 i był to spadek w wysokości £2,349 w porównaniu do budżetowanego, tj. o 67.11%. 

Miało to związek z pandemią, która zakłóciła normalne funkcjonowanie szkoły. 

 

4. Także suma wpływów uzyskanych od sponsorów i z odsetki z lokat bankowych były niższe 

od zakładanych o £178.  

 

5. Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Podobnie jak w latach poprzednich, dodatkowym 

składnikiem przychodów były fundusze otrzymane od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” 

w ramach projektu „Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o 
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Polsce w Wielkiej Brytanii” finansowany ze środków MSZ, realizowany we współpracy z 

Polską Macierzą Szkolną.  

 

• Otrzymano dotacje w wysokości £3,790 

• Druga część spadku przekazanego szkole w wysokości £18,317 

• HMRC Grant/Furlough w wysokości £ 6,615 

W porównaniu do budżetowanego, dofinansowania otrzymane były wyższe o £6,722. 

Głównym czynnikiem tego wzrostu było dofinansowanie do pensji pracowników od rządu 

brytyjskiego. 

Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła £28,722 i stanowiła 14,62% całkowitych 

przychodów. Prosimy zwrócić uwagę, że tego typu dofinansowanie zdarza się okazjonalne i nie 

należy zakładać, iż będzie otrzymywane w przyszłości. 
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STRUKTURA ROZCHODÓW 

W roku 2019/20 suma kosztów wyniosła £161,238 i była niższa o £ 35,870 niż zakładano w 

budżecie, czyli o 18.20%. 

Na zmniejszenie kosztów główny wpływ miało zamknięcie szkoły od połowy marca 2020 roku. 

Główne koszty, które wyniosły mniej niż zakładano w budżecie to:  

1. Koszt wynajmu szkoły (mniejszy o £18,166). 

2. Pensje dla pracowników (różnica o £8,089). 

3. Koszt sprzątania (różnica o £4,020). 

4. Opłaty za DBS (różnica o £4,010).  

Dodatkowym kosztem, jaki ponieśliśmy, a który nie był uwzględniony w budżecie, była obsługa 

prawna związana z negocjacjami nowej umowy najmu budynku szkolnego. Wyniósł on £6504. 

Analiza wydatków pokazała, że w przeliczeniu na 1-go ucznia w roku 2019/20 wydano £269.  

Struktura wydatków wygląda następująco: 

1. Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz bonus dla nauczycieli w roku 

2019/20 wyniosły łącznie £94,111 

2. Ubezpieczenie personelu dydaktyczno-administracyjnego oraz zarządu szkoły, 

szkolenia oraz obowiązkowe poświadczenia o niekaralności kosztowały łącznie £3,839 

3.  Koszt wynajęcia lokalu oraz opłat eksploatacyjnych w kwocie £ 34,166 

4. Zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych wyniósł £ 14,864 

5. Pozostałe: 

▪ Nagrody/Dyplomy/Świadectwa oraz inne prezenty dla uczniów i nauczycieli – 

wyniosły £ 1,656 

▪ Pozostałe koszty wynikają z bieżącej działalności szkoły i obejmują: usługi 

telefonu komórkowego, strony internetowej, opłat bankowych, kosztów 

administracyjnych, artykułów papierniczych, a także wszelkich pomocy 

zapewniających funkcjonowanie szkoły - łącznie £ 5,499 

▪ Opłaty prawne: £6,504 

▪ Roczna składka członkowska do Polskiej Macierzy Szkolnej to £1 od dziecka 

uczącego się w szkole: £599. 
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2019/20 

Suma po stronie przychodów wraz z dofinansowaniem w roku 2019/20 wyniosła £196,461 

czyli o £2,861 więcej niż zakładano w budżecie £193,600. 

Koszty działalności szkoły wyniosły łącznie £161,238 w porównaniu do zakładanych wydatków 

w łącznej kwocie £197,108, tj. o £35,870 mniej niż zakładano w budżecie. 

Wynik finansowy za całokształt działalności na dzień 31 sierpnia 2020r. zamknięto zyskiem w 

wysokości £35,223, czyli o £38,731 więcej niż zakładano w budżecie -£3,508. 
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STAN FINANSOWY NA DZIEŃ 31/08/2020 

 

Cash at bank and in hand: 

 

Lloyds Bank  £189,856 

Barclays Account £108,495 

Cash in hand £417 

Credit Card £46 

PayPal Account £0 

Przedpłaty na przyszły rok wyniosły £53,225 

 

Inwestycje: 

 

Scottish Widows  £50,000 

Scottish Widows £24,063 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali 23 lutego 2021 r. 

Marta Bubacz Matera, Jarosław Skręta 


