
Bilans jednostki budzetowej lub samorzijdowego zakladu budzetowego 

Nazwa i adrcs 
jednostki sprawozdawczej 

N L i n i e r identynkac\jny Rt-Xj()N 
060903713' 

BILANS 
jednostki budzetowej luh samorzijdowego zakladu 

budzetowego 

sporz^dzony na dzieri 31.12.2018 r. 

Adresat 

Wojt 
Gminy Sl̂ ubice 

AKTYWA Stan na 
poczatek roku 

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na 

poczqtek roku 
Stan na koniec 

roku 

A. Aktvwa trwate 11.919,24 11.470,74 A. Fundusz -5.808,32 -9.480,34 

1. Wartosci nicinatcrialne 
i prawnc 

1. Fundusz jednostki 261.088,99 334.819,50 

11. Rzeczowe aktvwa trwale n.919,24 11.470,74 II. Wynik finansowy 
netto (+, - ) 

-266.897,31 -344.299,84 

1. Srodki trwale 11.919.24 11.470.74 1. Zysk netto (+) 

l.l.Griiniy 
2. Strata netto (-) -266.897,31 -344.299,84 

l.l.l.Griiiity stanowiacc 
wlasnosc Jednostki 
samorzadu ter>lorialnego, 
przekazane w 
iizytkowanic wieczyste 

III. Odplsy z wyniku 
finansowego 
(nadwyzka srodkow 
obrotowych) 
(-) 

1.2.Budynki, lokale i obiekty 
inzynierii l̂ dowej i wodncj 

11.919,24 11.470,74 
IV. Fundusz mienia 

zlikwidowanych 
jednostek 

1.3.Urzadzenia techniczne i 
niasz>'ny 

B. Fundusze placowek 

C. Paristwowe fundusze 
celowe 

1.5. Srodki transporlu 
D. Zobowiijzania i 

rezerwy na 
zobowiazania 

17.727,56 20.951,08 

1.6. Inne srodki trwale 1. Zobowiazania 
dlusoterminowe 

2. Srodki trwale w budowie 
(inwestycje) 

il. Zobowiazania 
krotkoterminowe 

17.727,56 20,951,08 

3. Zaliczki na srodki trwale 
vv budowie (inwestycje) 

1. Zobowiazania z tytiiiu 
dostaw i usiug 

III. Naleznosci 
dlugoterminowe 

2. Zobowiazania wobec 
biidzetow 

IV. Dlugotermiiiowe aktywa 
rinansowe 

3. Zobowiazania z tyttilu 
ubezpiec/en i innych 
swiadczen 

2.870,03 3.389,32 



1. Akcje i udzia1>' 4. /obov\a z t\tulu 
wynagrodzeii 

14.857,53 17.561,76 

2. Inne papiery wartosciowe 5. Pozostale 
zobowiazania 

3. Inne dlitgotenninowe 
aktywa fmansowe 

6. Sumy obce 
(depozytowe, 
zabezpieczenie 
wykonania umow) 

V. Wartosc mienia 
zlikwidowanych jednostek 

7. Rozliczenia z tytulu 
srodkow na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow 

B. Aktywa obrotowe 8, Fundusze specjaine 

1. Zapasy 
8.1. Zakladowy Fundusz 

Swiadczen Socjainycli 

1. Materialy 8.2. Inne fundusze 

2. F'olprodukty i produkty w 
toku 

III. Rezerwy na 
zobowiazania 

3. Produkt)' gotowe IV. Rozliczenia 
mi^dzyokresowe 

4. Towar\

II. iNaleznosci 
krotkoterminowe 

1. Naleznosci ztytulu dostaw i 
using 

2. Naleznosci od budzetow 

3. Naleznosci z tytulu 
ubezpieczen i innych 
swiadczen 

4. Pozostale naleznosci 

5. Rozliczenia z t\'tulu 
srodkow iia wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow budzetowych 

III. Krotkoterminowe 
aktywa finansowe 

1. Srodki pienî zne w kasie 

2. Srodki pienî zne na 
rachunkach bankowych 

3. Srodki pieniezne 
pahstwowego funduszu 
celowego 



4. Innc srodki pieniezne 

5. Akcje lub udziah-

6. Inne papiery warEosciowe 

7. inne krotkoterminowe 
aktvwa finansowe 

IV. Rozliczenia 
mi^'dzyokresowe 

Suma aktywow U.919,24 11.470,74 Suma pasywow 11.919,24 11.470,74 

Ska 
Hsnryka Bednarsk 

(glowny ksi^gowy) 

2019-03-25 

(rok, miesiac, dzien) 

• mgr Jaff^Kozlowskl 

(ki4^wnik jednostki) 

^o%JrU. PODINp2KTOR 

BvclzvAska 



Rachunek zyskow i strat jednostki budzetowej lub samorzqdowego zakladu 

budzetowego (wariant porownawczy) 

Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 

Numer idenlyilkacvjny REGON 
0009037i3' 

Rachunek zj'skow i strat 
jednostki (wariant porownawczy) 

sporz^dzony na dzieri 31.12.2018 

Adresat 

Wojt 
Gminy Slubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biez^cego 

A. Przyciiody netto z podstawowej dziaiafnosci operacyjnej 32.277,00 35.142,50 

k Przychody netio ze sprzedazv produktow 

II. Zirtiana stanu prodiiktow (zwi^kszcnie - wartosc dodatnia, 
zmniejszenie - wartosc iiiemna) 

III. Koszt wytworzenia produktow' na wlasne potrzeby jednostki 

IV. Prz\'chod)' netto ze sprzedazy towarow i materialow 

V. Dotacje na flnansowanie dzialainosci podstawowej 

VI. Przychody z tytulu dochodow budzetowych 
32.277,00 35.142,50 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 
299.175,92 379.444,29 

I . Atnortyzacja 448,50 448,50 

I I . Zuzycie materiaknv i energii 28.259,73 60.726,43 

i n . Usiugi obce 11.627,64 7.640,49 

IV. Podatki i oplatv' 

V. Wynagrodzenia 193.954,39 239.256,45 

VI. IJbezpicczenia spolecznc i inne swiadczenia dia pracownikow 64.382,66 71.300,42 

VII. Pozostale koszty rodzajowe 503,00 72,00 

VIII . Wattosc sprzedanych towarow i materiatow' 

I X . Inne swiadczenia finansowane 7 biidzetu 

X . Pozostale obcia/enia 

C. Zysk (strata) z dziaialnosci podstawowej (A - B) -266.898,92 -344.301,79 

D. Pozostale przycbody operacyjne 



1. Zysk ze zbycia nicfinansovvych aktyvvow trwaiych 

11. Dotacje 

III. Inne przv'chody operacyjne 

E. Pozostale koszty operacyjne 

1. Koszty inw'estycji Hnansow-anych ze srodkow wtasnych 
samorzadovvych zakladow- budzetowych i dochodow jednostek 
budzetowv'ch ^romadzonych na wydzielonvni rachunku 

11. l\)zostale koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialainosci operacyjnej (C + D - E ) 
-266.898,92 -344.301,79 

G. Przychody finansowe 
1,61 1,95 

1. Dywidendy i udziaK w zyskach 

II. Odselki 1,61 1,95 

III. Inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

II. Inne 

1. Zysk (strata) brutto (F + G - H) 
-266.897,31 -344.299,84 

J. Podatek dochodowy 

K. Pozostale obowiazkowe zmnicjszenia zysku (z« i^kszenia straty) 

L. Zysk (strata) netto (! - J - K) -266.897,31 -344.299,84 

(nryka Bednarek 

(glowny ksi^gowy) 

2019-03-25 

(rok, miesiqc, dzieii) 

.. mgrJdj/ik.KQzlQmkl 

(^rownik jednostki) 

PODINS 

dzyrlska 



Zestawienie zmian w funduszu jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu 

budzetowego 

Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 

Numer ident\'fikacyjny REGON 
000903713 

Zestawienie zmian w funduszu 
jednostki 

sporzijdzone na dzieri 
31.12.2018 

Adresat 

Wojt 
G m i n y Slubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biezqcego 

I. Fundusz jednostki na poczE|tek okresu (BO) 
245.280,59 261.088,99 

1. Zwickszenia funduszu ( z t \ ' i uk i ) 
299.506,67 375.772,27 

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegly 

1.2. Zrealizowane wydaiki budzetowe 
299.506,67 375.772,27 

1.3. Zrealizowane piatnosci ze srodkow-' europejskich 

1.4. Srodki na iiiw-est\-cje 

1.5. Aktuaiizacja wyceny srodkow trwalych 

1.6. Nieodptatnie otrzymane srodki trwaic i srodki trwale w budowie 
oraz wartosci nieniaterialne i prawne 

1.7. Aktywa przejele od zlikwidowanych lub poiaczonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w raniach centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok biezqcy 

1.10. Inne zwickszenia 

2. Zmnicjszenia funduszu jednostki (z tytulu) 
283.698,27 302.041,76 

2.1. Strata za rok ubiegly 
251.419,66 

266,897,31 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 32.278,61 35.144,45 

2.3. RozJiczcnie wyniku tlnansowego i srodkow obrotowych za rok 
ubiegly 

2.4. Dotacje i srodki na inw-estycjc 

2.5. Aktuaiizacja srodkow trwalych 

2.6. Wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodkow 
trwalych i srodkow trwalych w budowie oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych 



2.7. Pasvwa przejete od zlikwidowanycli !ub poiaczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w raniach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zniniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 261.088,99 334.819,50 

III. Wynik finansowy netto za rok biezacy (+, - ) -266.897,31 -344.299,84 

1. zysk netto (+) 

2. strata netto ( - ) 
-266,897,3! -344.299,84 

3. nadwyzka srodkow obi'otowych 

IV. Fundusz (il + , - I H ) 
-5.808,32 -9.48034 

SkarwniRjfejTnmV 
f^fj-nhf?: Bednarek 

(giowny ksi^gowy) 

2019-03-25 

(rok, miesiac, dzieri) 

y 
mgrJdMKmlQwskr 

(k ie row/ ik jednostki) 



Informacja dodatkowa 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. nazw^ jednostki 

Przedszkole Samorzijdowe w Slubicach 

1.2. siedzibe jednostki 

Siedziba jednostki Jest lokal przy ulicy Plockiej 30 

1.3. adres Jednostki 

111. Ptocka 30 09-533 Sltibice 

1.4. podstawowy przedmiot dziaialnosci Jednostki 

Dzialalnosc oswiatowa 

2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem 

Od 01.01.2018 roku do 3 1.12.2018 roku 

J . wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne, jezeli w sklad jednostki nadrzednej lub 
Jednostki samorzadu terytorialnego wchodza jednostki sporzadzajace samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Nie dotyczy 

4. omowienie przyj^tycli zasad (pol i tyki) rachunkowosci. w tym metod wyceny aktywow i pasywow 
(takze amortyzacji) 

Aktywa i pasywa wyccnia sî " pr^y uwzglednicniii nadrzedn\'cli zasad rachunkowosci w sposob przcwidziany 
ustawa 0 rachunkowosci. 
Zasady stosowaiic w prowadzeniu ksiag rachunkowych: 
1. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawnc uniarza si^ lub amortyzujc wedlug stawek okreslonych 

w przepisach o podalku dochodowym od osob prawnych. 
2. Odpisow umorzcniowych dokonujc sie od micsiifca nasli^puj^cego po micsiacu przyjecia srodka trwalego lub 

wartosci nieniatcrialncj i prawnej do uzywania. 
3. Zakoiiczenic odpisow umorzeniowych nastcpujc nic pn/niej niz z chwila zrbwnania odpisow umorzcniowych 

z wartosci;) poc/iitkowi) srodka trwalego lub przcznaczcnia go do likwidacji. spr/cdazy. 
4. Umorzciiia srodkow Irwalych oraz wartosci niemalei'ialnych i prawnych odpisujc sic Jcdnorazowo za okrcs 

calego roku obrolowego na koniec roku obrotowego. 
5. Jcdnorazowo, przez spisanic w kosziy w micsiacu przyji^cia do uzywania. umarza sii; pozostale srodki trwale 

(wyposazcnic) oraz wartosci niematerialne i prawnc o wartosci mieszczacej sit; w przedziale od 500.00 zl do 
10.000,00 zl. dla klorych odpisy amortyzacyjnc Sij uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich 
wartosci w momencic oddania do uzytkowania. 

6. Skladniki majatku o wartosci: 
a) nie przekraczajijccj 500.00 zl ewidencjonowanc ŝ  bezposrednio w kosziy i nie podlegaj^ ewidcncji 

bilansowej i pozabilansowcj, 
b) od 500.00 zl do 10.000.00 zl podlegaJLfcej odpisaniu v\r koszlow /.u/ycia malerialow w momencic 

przckazania ich do uzytkowania i sa obji^lc ewidcncji) ilosciowo - warlosciow;). 
c) povvyzcj 10.000,00 zl podlcgaja ewidcncji bilansowej na koncie srodki irwale. 

7. Gospodarka matcrialowa podlega ewidencji ilosciowo - wartosciowej wg ccn nabycia. rozchod 
matcrialbw wycenia sii; przy zastosowaniu melody ..picrwsze przyszlo - pierwsze wyszlo" (FIFO). 

5. inne informacje 

Brak 

11. Dodatkowe informacje i objasnienia obejmujq w szczegolnosci: 

1. 

1.1. szczegotowy zakres zmian wartosci grup rodzajowycb srodkow trwalych, wartosci niematerialnych 
i prawnych, zawierajqcy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwickszenia 
i zniniejszenia z tytulu: aktnalizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego 
oraz Stan koiicowy, a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytulow 
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

Informacja w g zaiacznika nr 1 



1.2. aktualna wartosc rynkowa srodkow trwalych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dyspomije takimi 
informacjami 

Brak danych 

1.3. kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujacych wartosc aktywow trwalych 
odrebnie dla dhigoterminowych aktywow niefinansowych oraz diugoterminowych aktywow 
finansowych 

Brak danych 

1.4. wartosc gruntow uzytkowanych wieezyscie 

Nie dotyczy 

1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk? srodkow trwalych, uzywanych na 
podstawie umdw najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytulu umow leasingu 

Brak danych 

1.6. liczbe oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz diuznych 
papierow wartosciowych 

Nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktuaiizujijcych wartosc naleznosci, ze wskazanlem staiiu na poczgtek roku 
obrotowego, zwiekszeniach. wykorzysEaniu, rozwi^zaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 
2 uwzglednieniem naleznosci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek 
zagrozonvcii) 

Nie dotyczy 

1.8. dane o stanie rezerw wedlug cciu ich ulw-orzenia na poczatek roku obrolowego. zwiekszeniach. 
wykorzystaniu. rozw-iazaniu i stanie koi icowym 

Nie dot)'czy 

1.9. podzlal zobowiazan diugotenninow-ych wedlug pozycji bilansu o pozostaWm od dnia bilansowego, 
przewidywanym umow^ lub wynikajacym z innego tyiulu prawncgo, okresic splaty: 

a) powyzej 1 roku do 3 lal 

Nie dotyczy 

powxzej 3 do 5 lat 

Nie dotyczy 

c) powyzej 5 lat 

Nie dotyczy 

1,1 
0. 

kwote zobowii^zari w sytuacji, gdy Jednostka kwajifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi (leasing operac\*Jny), a wedlug przepisdw o rachunkowosci bylby to leasing 
finansowy kib zwrotny z podzialeni na kwote zobowiazan z tytulu leasingu finansowego lub 
leasingu zwrotnego 

Nie dotyczy 

1.1 
1. 

lacziia kwote zobowiazan zabezpieczonych iia majatku Jednostki ze wskazanlem cliarakteru i ibrm>' 
tych zabezpieczeh 

Nie dotyczy 

l.\ 
2 

laczna kwote zobowiazan warunkow\'ch. w- tym rowiiiez udzlelonych przez jednostke gwarancji 
! poreczeh, takze wekslowych. niewykazanych w biiansle. ze wskazanlem zobowiazan 
zabezpieczonych na niajaiku Jednostki oraz ciiaraklcru i fonny tych zabc/pieczeh 

Nie dotyczy 

1.1 wykaz istolnych pozycji czynnych i biernych rozliczcn micdzyokrcsowych. w tym kwote czynnych 
rozllczeri micdzyokresowych kosztow slanowiqcych roznice miedzy wartoscia otrzymanych 
finansowych skiadnikow aktywow a zobowlazaniem zaplaty za nie 

Nie dotyczy 

l . t laczng kwote otrzxniainch przezJcdnosike gwarancji 1 porcczeh niewykazanych v\c 



4. 
Nie dotyczy 

M 
5. 

kwoie wypiaconych srodkow picnieznych na swiadczenia pracownicze 

304.514,35 zk 

I . I 
6. 

inne informacje 

2. Brak 

2.1. wysokosc odpisow aktualizujacych wartosc zapasow 

Nie dot>'czy 

2.2. koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie. w tym odsetki oraz roznice kursowe. ktore 
powiekszyly koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowN'm 

Nie dotyczy 

2.3. kwote i cliarakter poszczegohiycli pozycji przycliodinv lub kosztow o nadzwyczajnej waitosci lub 
ktore wystapily incydentalnie 

Nie dotyczy 

2.4. informacje o kwocie naleznosci z tyiuhi podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle 
ministrowl w lasciwemu do spraw tlnansow publicznycli wykazywanych w sprawozdaniu 
z wykonania plana dochodow budzetowych 

Nie dotyczy 

2.>. inne intbrmacjc 

Brak 

J . hme informacje niz wyniienione powyzej, Jezeli mogh-by w istotny sposob wplynac na ocen^ 
sytuacji majatkowej i tlnansowcj oraz wynik finansowy Jednostki 

Brak 

'a:TZA\,.^P~% 2019-03-25 / y -

(giowny ksiegowy) (rok. miesiac, dzieh) ( k ^ r o w n l k Jednostki) 

FODi 

Kalar 

K.TOR 



Giowne sktadniki aktywow trwalych 
Przcdszkole Samorzqdowe w Slubicach 

Zal^cznik nr 1 

L.p. Nazwa gi'iipy 
rodzajowej skladiiika 

aklywow wedlug 
ukladii w bilansie 

Wartosc 
pocz^ikowa-

stan iia 
poczijtek roku 
obrotowego 

Zwi^kszenie wartosci 
poczEjlkowej 

Og6le 
m 

zwiijks 
zeiiie 

wartosc 
i 

poczqtk 
owej 

(4+5+6 
) 

Zmniejszenie waitosci 
pocz^tkowej 

Ogole 
in 

zmniej 
szenie 
wartoi 

Cl 
poczgt 
kowej 
{8+9+ 

10) 

WartoSc 
poczqikowa-

staii na koniec 
roku 

obroiowcLio 
(3+7-11) 

Umorzenie ~ 
Stan na 

poczijtek roku 
obrotowego 

Zwickszenia w ci^gii roku 
obrotowego 

Ogolem 
zwi^kszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

) 

?.m 
niei 
szen 

ic 
umo 
rzen 

ia 

Umorzenie -
Stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(1.1+17-iS) 

Wartosc netto skiadnikow 
aktywow 

L.p. Nazwa gi'iipy 
rodzajowej skladiiika 

aklywow wedlug 
ukladii w bilansie 

Wartosc 
pocz^ikowa-

stan iia 
poczijtek roku 
obrotowego 

Przychod 
y 

Przemi 
eszcze 

nie 

Og6le 
m 

zwiijks 
zeiiie 

wartosc 
i 

poczqtk 
owej 

(4+5+6 
) 

Zbycie Likwi 
dacja 

Iniie 

Ogole 
in 

zmniej 
szenie 
wartoi 

Cl 
poczgt 
kowej 
{8+9+ 

10) 

WartoSc 
poczqikowa-

staii na koniec 
roku 

obroiowcLio 
(3+7-11) 

Umorzenie ~ 
Stan na 

poczijtek roku 
obrotowego 

aktualiz 
acja 

Amortyzac 
ja za rok 
obrotowy 

inne 

Ogolem 
zwi^kszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

) 

?.m 
niei 
szen 

ic 
umo 
rzen 

ia 

Umorzenie -
Stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(1.1+17-iS) 

Stan na 
poczatek roku 
obrotowe L'o 

(3-13) 

Stan na koniec 
rokii 

obrolowego 
(12-19) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 G runty 

2 Budynki i lokale i 
obiekty inZynierii 
Iqdowej i wodnej 

17.940,00 17,940,00 6.020,76 448,50 448,50 6.469,26 11.919,24 1 1.470,74 

3 Urzijdzenia 
techniczne i 
maszyny 

8.800,01 8.800,01 8.800,01 0.00 0,00 8.800,0) 0,00 0,00 

4 Srodki transportu 

5 Inne Srodki irwale 

R A Z E M 26.740,01 26.740,01 14.820,77 448,30 448,50 15.269,27 11.919,24 11.470,74 

Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (013) 

Stan na poczqtek roku BO Zwi^kszenic Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

133.077,82 zl. 40.058,24 zl. 0,00 173.136,06 zl. 

Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (014) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

71,00 zl. 0,00 zl. 0,00 71,00 zl. 



Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (020) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 
1.408,00 zl. 0,00 0,00 1.408,00 zl. 

Pozostale srodki trwale - umorzenie (072) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

134.556,82 zl. 40.058,24 zl. 0,00 174.615,06 zl. 
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