
Bilans jednostki budzetowej lub samorztjdowego zaktadu budzetowego 

Nazwa i adres 
jednostki sprawozdawczej 

Przedszkole Samorzqdowe 
ul. Pfocka 30 

09-533 Stubice 
Numer identyfikacyjny REGON 

000903713 

BILANS 
jednostki budzetowej lub samorzadowego zaktadu 

budzetowego 

sporzadzony na dzieii 31.12.2019 r. 

Adresat 

Wojt 
Gminy Stubice 

AKTYWA Stan na 
poczatek roku 

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na 

poczatek roku 
Stan na koniec 

roku 

A. Aktywa trwale 11.470,74 11.022,24 A. Fundusz -9.480,34 -20.690,75 
1. Wartosci niematerialne 

i prawne 1. Fundusz jednostki 334.819,50 490.717,09 

II. Rzeczowe aktywa trwale 11.470,74 11.022,24 II. Wynik finansowy 
netto (+, - ) -344.299,84 -511.407,84 

1. Srodki trwale 11.470,74 11.022,24 1. Zysk netto (+) 
l . l .Grunty 2. Strata netto (-) -344.299,84 -511.407,84 
1.1.1. Grunty stanowiace 

wlasnosc jednostki 
samorzadu terytorialnego, 
przekazane vv 
uzytkowanie wieczyste 

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

1.2.Budynki, lokale i obiekty 
inzynierii l^dowej i wodnej 11.470,74 11.022,24 

IV. Fundusz mienia 
zlikwidowanych 
jednostek 

1.3.Urzadzenia techniczne i 
maszyny 

B. Fundusze placowek 
C. Paristwowe fundusze 

celowe 
1.5. Srodki transportu 

D. Zobowiijzania i 
rezerwy na 
zobowiazania 

20.951,08 31.712,99 

1.6. Inne srodki trwale 1. Zobowiazania 
dlugoterminowe 

2. Srodki trwale w budowie 
(inwestycje) 

II. Zobowiazania 
krotkoterminowe 20,951,08 31.712,99 

3. Zaliczki na srodki trwale 
w budowie (inwestycje) 

1. Zobowiazania z tytulu 
dostaw i uslug 

III. Naleznosci 
dlugoterminowe 

2. Zobowiazania wobec 
budzetow 

IV. Dlugoterminowe aktywa 
finansowe 

3. Zobowiazania z tytulu 
ubezpieczen i innych 
swiadczeft 

3.389,32 5.187,56 



1. Akcje i udziafy 4. Zobowiazania z tytulu 
wynagrodzen 17.561,76 26.525,43 

2. Inne papiery wartosciowe 5. Pozostale 
zobowiazania 

3. Inne dlugoterminowe 
aktywa finansowe 

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 specjalne 

1. Zapasy 8.1. Zakladowy Fundusz 
Swiadczen Socjalnych 

1. Mater iafy 8.2. Inne fundusze 

2. P61produkty i produkty w 
toku 

III. Rezerwy na 
zobowiazania 

3. Produkty gotowe IV. Rozliczenia 
miedzyokresowe 

4. To wary 

II. Naleznosci 
krotkoterminowe 

1. Naleznosci z tytulu dostaw i 
uslug 

2. Naleznosci od budzetow 
3. Naleznosci z tytulu 

ubezpieczen i innych 
swiadczen 

4. Pozostale naleznosci 
5. Rozliczenia z tytulu 

srodkow na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow budzetowych 

III. Krotkoterminowe 
aktywa finansowe 

1. Srodki pieniezne w kasie 

2. Srodki pieniezne na 
rachunkach bankowych 

3. Srodki pieniezne 
paristwowego funduszu 
celowego 



4. Inne Srodki pieniezne 

5. Akcje lub udzialy 

6. Inne papiery wartosciowe 
7. Inne kr6tkoterminowe 

aktywa finansowe 
IV. Rozliczenia 

miedzyokresowe 
Suma aktywow 11.470,74 11.022,24 Suma pasywow 11.470,74 11.022,24 



Rachunek zyskow i strat jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu 

budzetowego (wariant porownawczy) 

Nazwa i ad res jednostki 
sprawozdawczej 

Przedszkole Samorzadowe 
ul. Ptocka 30 

09-533 Stubice 
Numer identyfikacyjny REGON 

000903713 

Rachunek zysk6w i strat 
jednostki (wariant porownawczy) 

sporzadzony na dzieii 31.12.2019 

Adresat 

Wqjt 
Gminy Shibice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biez^cego 

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej 35.142,50 51.059,50 

1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 

II. Zmiana stanu produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia, 
zmniejszenie - wartoSc' ujemna) 

III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby j ednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow 

V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej 

VI. Przychody z tytulu dochodow budzetowych 35.142,50 51.059,50 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 379.444,29 562.469,40 

I . Amortyzacja 448,50 448,50 

I I . Zuzycie materialow i energii 60.726,43 81.489,10 

I I I . Ustugi obce 7.640,49 31.343,96 

IV. Podatki i oplaty 

V. Wynagrodzenia 239.256,45 347.505,77 

V I . Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownikow 71.300,42 100.851,07 

V I I . Pozostate koszty rodzajowe 72,00 831,00 

V I I I . Wartosc sprzedanych towarow i materiatow 

I X . Inne swiadczenia finansowane z budzetu 

X . Pozostale obci^zenia 

C. Zysk (strata) z dzialalnosci podstawowej (A - B) -344.301,79 -511.409,90 

D. Pozostale przychody operacyjne 



1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 

II. Dotacje 

III. Inne przychody operacyj ne 

E. Pozostale koszty operacyjne 

1. Koszty inwestycji finansowanych ze srodkow wlasnych 
samorz^dowych zakladow budzetowych i dochodow jednostek 
budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 

II. Pozostale koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C + D - E ) -344.301,79 -511.409,90 

G. Przychody finansowe 1,95 2,06 

1. Dywidendy i udziary w zyskach 

II. Odsetki 1,95 2,06 

III. Inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

II. Inne 

1. Zysk (strata) brutto (F + G - H) -344.299,84 -511.407,84 

J. Podatek dochodowy 

K. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) 

L. Zysk (strata) netto (I - J - K ) -344.299,84 -511.407,84 



Zestawienie zmian w funduszu jednostki budzetowej lub samorz^dowego zakladu 
budzetowego 

Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 

Przedszkole Samorzqdowe 
ul. Ptocka 30 

09-533 Stubice 
Numer identyfikacyjny REGON 

000903713 

Zestawienie zmian w funduszu 
jednostki 

sporzadzone na dzien 
31.12.2019 

Adresat 
Wqjt 

Gminy Stubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 
Stan na koniec 
roku biezacego 

1. Fundusz jednostki na poczatek okresu (BO) 261.088,99 334.819,50 

1. Zwiekszenia funduszu (z tytutu) 375.772,27 551.258,99 

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegby 

1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 375.772,27 551.258,99 

1.3. Zrealizowane platnosci ze srodkow europejskich 

1.4. Srodki na inwestycje 

1.5. Aktualizacja wyceny srodkow trwabych 
1.6. Nieodplatnie otrzymane srodki trwale i Srodki trwale w budowie 

oraz wartosci niematerialne i prawne 
1.7. Aktywa przejete od ziikwidowanych lub polaczonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok biezacy 

l.lO.Inne zwiekszenia 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytuiu) 302.041,76 395361 ,40 

2.1. Strata za rok ub iegiy 266,897,31 344.299,84 
2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 35.144,45 51.061,56 
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowych za rok 

ubiegty 
2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 

2.5. Aktualizacja srodkow trwabych 
2.6. Wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodkow 

trwabych i srodkow trwabych w budowie oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych 



2.7. Pasywa przejete od zlikwidowanych lub polaczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 334.819,50 490.717,09 

III. Wynik finansowy netto za rok biezacy (+, - ) -344.299,84 -511.407,84 

1. zysk netto (+) 

2. strata netto (-) -344.299,84 -511.407,84 

3. nadwyzka srodkow obrotowych 

IV. Fundusz (II +, - III) -9.480,34 -20.690,75 

S k a r 
%a Bednarek 

(glowny ksiegowy) 
2020-03-25 

(rok, miesiac, dzien) (kierownik jednostki) 

KTOR POE 
Kaiam <n\B' Jfizun s ka 



Informacja dodatkowa 

I . Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. nazwe jednostki 
Przedszkole Samorzadowe w Slubicach 

1.2. siedzibe jednostki 
Siedzibajednostki jest lokal przy ulicy Plockiej 30 

1.3. adres jednostki 
ul. Plocka 30 09-533 Slubice 

1.4. podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki 
DzialalnoSc oSwiatowa 

2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem 
Od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku 

3. 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. om6wienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasyw6w 
(takze amortyzacji) 

Aktywa i pasywa wycenia si? przy uwzgl?dnieniu nadrzednych zasad rachunkowosci w sposbb przewidziany 
ustawâ  o rachunkowosci. 
Zasady stosowane w prowadzeniu ksi^g rachunkowych: 
1. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne umarza si? lub amortyzuje wedtug stawek okreslonych 

w przepisach o podatku dochodowym od os6b prawnych. 
2. Odpisow umorzeniowych dokonuje si? od miesiaca nast?pujacego po miesiacu przyj?cia srodka trwalego lub 

wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania. 
3. Zakohczenie odpisow umorzeniowych nast?puje nie pozniej niz z chwilq zrownania odpisow umorzeniowych 

z wartosci^ poczatkow^ srodka trwalego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedazy. 
4. Umorzenia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych odpisuje si? jednorazowo za okres 

calego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiacu przyj?cia do uzywania, umarza si? pozostale Srodki trwale 

(wyposazenie) oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci mieszczacej si? w przedziale od 500,00 zl do 
10.000,00 zl, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne sa uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich 
wartosci w momencie oddania do uzytkowania. 

6. Skladniki maj^tku o wartoSci: 
a) nie przekraczajacej 500,00 zl ewidencjonowane ŝ  bezposrednio w koszty i nie podlegaja ewidencji 

bilansowej i pozabilansowej, 
b) od 500,00 zl do 10.000,00 zl podlegajacej odpisaniu w ci?zar koszt6w zuzycia materiat6w w momencie 

przekazania ich do uzytkowania i sâ  obj?te ewidencji ilosciowo - wartosciowa ,̂ 
c) powyzej 10.000,00 zl podlegaja ewidencji bilansowej na koncie srodki trwale. 

7. Gospodarka materialowa podlega ewidencji ilosciowo - wartosciowej wg cen nabycia, rozchod 
material6w wycenia si? przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszlo - pierwsze wyszlo" (FIFO). 

5. inne informacje 
Brak 

II . Dodatkowe informacje i objasnienia obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwabych, wartosci niematerialnych 
i prawnych, zawierajacy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwi?kszenia 
i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego 
oraz stan koficowy, a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytut6w 
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

Informacja wg zalacznika nr 1 



1.2. aktualn^ wartosc rynkowa^ Srodk6w trwarych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi 
informacjami 

Brak danych 

1.3. kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trwafych 
odrebnie dla dhigoterminowych aktywow niefinansowych oraz dhigoterminowych aktyw6w 
finansowych 

Brak danych 

1.4. wartoSd gruntow uzytkowanych wieczyScie 
Nie dotyczy 

1.5. wartoSc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodk6w trwarych, uzywanych na 
podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytuhi umow leasingu 

Brak danych 

1.6. liczbe oraz wartosc posiadanych papier6w wartosxiowych, w tym akcji i udzial6w oraz dhiznych 
papier6w wartoSciowych 

Nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku 
obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 
z uwzglednieniem naleznosci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek 
zagrozonych) 

Nie dotyczy 

1.8. dane o stanie rezerw wedtug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, 
wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie kohcowym 

Nie dotyczy 

1.9. podzial zobowiazari dhigoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umowa^ lub wynikajacym z innego tytulu prawnego, okresie splaty: 

a) powyzej 1 roku do 3 lat 
Nie dotyczy 

b) powyzej 3 do 5 lat 
Nie dotyczy 

c) powyzej 5 lat 
Nie dotyczy 

1.1 
0. 

kwote zobowiazan w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisow o rachunkowosci bylby to leasing 
finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote zobowiazan z tytulu leasingu finansowego lub 
leasingu zwrotnego 

Nie dotyczy 

1.1 
1. 

iaczn$ kwote zobowiazan zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 
tych zabezpieczen 

Nie dotyczy 

1.1 
2. 

laczna kwote zobowiazan warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostke gwarancji 
i poreczeh, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiazan 
zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczen 

Nie dotyczy 

1.1 
3. 

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeh miedzyokresowych, w tym kwote czynnych 
rozliczeri miedzyokresowych koszt6w stanowiacych roznice miedzy warto^cia otrzymanych 
finansowych skladnikow aktywow a zobowiazaniem zaplaty za nie 

Nie dotyczy 

1.1 laczna kwote otrzymanych przez jednostke gwarancji i poreczeh niewykazanych w bilansie 



4. 
Nie dotyczy 

1.1 
5. 

kwote wyptaconych s>odk6w pienieznych na swiadczenia pracownicze 

23.322,80 zl. 

1.1 
6. 

inne informacje 

2. Brak 

2.1. wysokosc odpisow aktualizujacych wartosc zapasow 
Nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore 
powiekszyhy koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowym 

Nie dotyczy 

2.3. kwote i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub 
ktore wystapily incydentalnie 

Nie dotyczy 

2.4. informacje o kwocie naleznosci z tytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle 
ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu 
z wykonania planu dochodow budzetowych 

Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 
Brak 

3. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli mogbyby w istotny sposdb wpbyn^c na ocene 
sytuacji majatkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

Brak 

Katarz 
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Zalacznik nr 1 
Glowne skladniki aktywow trwalych 

Przedszkole Samorzadowe w Slubicach 

L.p. Nazwa grupy 
rodzajowej sktadnika 

aktywdw wedhig 
uktadu w bilansie 

Wartosc 
poczatkowa-

stan na 
poczatek roku 
obrotowego 

Zwiekszenie wartosci 
poczatkowej 

Og6te 
m 

zwieks 
zenie 

wartosc 

Zmniejszenie wartosci 
poczatkowej 

Ogote 
m 

zmniej 
szenie 
wartoi 

Wartosc 
poczaftowa-

stan na koniec 
roku 

obrotowego 

Umorzenie -
stan na 

poczatek roku 
obrotowego 

Zwiekszenia w ciqgu roku 
obrotowego 

Ogolem 
zwiekszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

Zm 
niej 
szen 

ie 
umo 

Umorzenie -
stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(13+17-18) 

WartoSc netto sktadnik6w 
aktywbw 

Przychod 
y 

Przemi 
eszcze 

nie 

I 

poczatk 
owej 

(4+5+6 
) 

Zbycie Likwi 
dacja 

Inne 
Cl 

poczat 
kowej 
(8+9+ 

10) 

(3+7-11) 
aktualiz 

acja 
Amortyzac 
ja za rok 
obrotowy 

inne 
) rzen 

ia Stan na 
poczatek roku 
obrotowego 

(3-13) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(12-19) 

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

1 Grunty 

2 Budynki i lokale i 
obiekty inzynierii 
ladowej i wodnej 

17.940,00 17.940,00 6.469,26 448,50 448,50 6.917,76 11.470,74 11.022,24 

3 Urzadzenia 
techniczne i 
maszyny 

8.800,01 8.800,01 8.800,01 0,00 0,00 8.800,01 0,00 0,00 

4 Srodki transportu 

5 Inne Srodki trwale 

R A Z E M 26.740,01 26.740,01 15.269,27 448,50 448,50 15.717,77 11.470,74 11.022,24 

Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (013) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

173.136,06 zl. 31.684,05 0,00 204.820,11 

Zbiory biblioteczne - wartosc brutto (014) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

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

( 



I ( ( 

Wartosci niematerialne i prawne— wartosc brutto (020) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

1.408,00 zl. 0,00 0,00 1.408,00 zl. 

Umorzenie pozostahych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych (072) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

174.615,06 zl. 31.684,05 0,00 206.299,11 

Katarzyr id njtiska 

Skarl^ijis^rflUny 
\ryka Bednareif 

mgr Jac/e0/Kozlowski 
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