
\,lazwa i adres.jednostki sprawozdawczej
Centrum Usług Wspólnych w Sycowie

Mickiewicza 1,56-500 Syców

BlLANs

jednostki budżeiowej
i samorządowego zakładu

budżetowego
sporządzony

na dzień 31jl2Źo18 r

Adresat:

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Numer identyfikacyjny REGON

365952539

Wysłaó bez pisma przewodniego

AKTYWA stan na
początek

roku

Stan na
koniec
rokU

PAsYWA słan na
początek

roku

Stan na
kon]ec
roku

Ą. - Aktywa trwałe 0,0( 0,0c Ą. - Fundusze -37 314,7 -39 457,92
- Wartości niematerialne i prawne 0,0( 0,0c - Fundusz jednostki 1 115 428,3! 1 174 997,0i
- Rzeczowe aktywa tMałe 0,0( 0,0c . Wynik finansowy netto (+,-) 1 152 743,1 -1 214 454,9l

1. - Środki tnryałe 0,0( 0,0c 1, - Zysk netto (+) 0,0( 0,0(
'1.1, - Grunty 0,0( 0,0( - Strata netto c) 1152743,1i -1 214 454,9l
1,1.,1 - Grunty stanowiące Wlasnośó jednostki.. 0,0( 0,0( ll. - odpisy Z Wyniku Rnansowego (nadwyźka 0,0( 0,0(
'1,2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i. 0,0( 0,0( lV. - FundUsZ mienia zlikwidowanych jednostek 0,0( 0,0(

1,3, - Urządzenja techniczne i maszyny 0,0( 0,0( B, - Fundusze placówek 0,0( 00(
1,4, - Srodki transpońu 0,0( 0,0( c, - państwowe fundusze celowe 0,0( 0,0(
1.5 - lnne środki trwałe 0,0( 0,0( D, - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 898 1 00,7€ 80 2o7,7ę
2, - Srodkj tMałe W budowie (inwestycje) 0,0( 0,0( l. - zobo\tliązania długoterminowe 0,0( 0,0(
3. - Zaliczki na środki tMałe W budowie-,, 0,0( 0,0( ll. -Zobowiązaniakrótkoterminowe 898 100,7€ 80 207,7s
ll. - Na|eźnoścl długoterminowe 0,0l 0,0( 1. -Zobowiązania z Mułu dostaw iusług 0,0( 0,0c

V, - Długoterminowe aktywa finansowe 0,0( 0,0( 2. - zobowiĘania Wobec budźetóW 0,0( 0,0c
1, -Akcleiudziały 0,0( 0,0( 3. -Zobowiązanla Z tytułu ubezpieczeń i innych... 6 008,1€ 6 462,8:

- lnne papiery wańościowe 0,0( 0,0( - Zobowiązania Z tytuiu Wynagrodzeń 31 306,6ź a, ooĄ 
^c

- lnne długoterminowe aktwva finansowe 0,0( 0,0c 5, - Pozostałe zobowiązania 200,0c 0.0C

V, - Wańośó mienia z]ikwidowanych jednostek 0,0( 0,0c - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie 0,0c 0,0c
B. _ Aktywa obrotowe 860 785,9t 40 749,87 - Rozliczenia z Ąfiułu środków na lvydatki... 821 043,3( 0,0c
|. - Zapasy 0,0( 0,0c 8, - Fundusze specjalne 39 542,5( 40 749,8i
1 . - |\łateriały 0,0( 0,0c 8,1, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 542,5( 40 749,8
2 - Półprodukty i produktyWtoku 0,0( 0,0c 8.2. - lnne fundusze 0,0( 0,0(
3. - Produkty gotowe 0,0( 0,0c lIl, - Rezerwy na zobowiązania 0,0( 0,0{
4, - Towary 0,0( 0,0( lV, - Roz|tczenia międzyokresowe 0,0( 0,0(
ll. - Naleźności krótkoterminowe ,18 858,0( 29 466,0(

1. - Należności z q^ułu dostaw i usług 0,0( 0,0(

2, - Na|eżności od budżetóW 0,0( 0,0(

3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych.,, 0,0( 0,0(

- pozostałe naleźności ,18 858,0( 29 466,0(

- Roz|iczenia z Mułu środkóW na Wydatki. 0,0( 0,0(

ll. - Krótkoterminowe aktywa finansowe 841 927,9l 11 283,8i
1, - Środki pieniężne w kasie 0,0( 0,0(

- Środki pienięźne na rachunkach bankowych 841 927,91 11 283,81

- srodki pienięźne państwowego funduszu.,, 0,0( 0,0c

4, _ lnne środki pieniężne 0,0( 0,0c
_ Akcje lub udziały 0,0( 0,0(

6. _ lnne papiery wańościowe 0,0( 0,0(

7, - lnne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,0( 0,0(

lV, - Rozliczenia międzyokresowe 0,0( 0,0(

860 785,9l 40 7 49,8i suma pasywóW 860 785,9t 40 74g,8l

0hŃ
2019,03.25

rot< ńióŚiąc ozieńGłówny księgowy

suma aktywów



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Usług Wspolnych w Sycowie
Mickiewicza 1,56-500 Sycow

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2018 r,

Ad resat
Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Numer identyfikacyjny REGON
365952539

wysłać bez pisma przewodniego

§tan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec
roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 0,00 0,00

I Przychody netto ze sprzedaży produktow 0,00 0,00

ll. Zmiana stanu produktow (zwiększenie - wartośc dodatnia,
zmniejszenie - wartośc ujemna) 0,00 0,00

lll. Koszi wytworzenia produktow na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

lV. Przychody netto ze sprzedaży towarow i lnateriałow 0,00 0,00

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00

Vl Przychody z tytułu dochodów budźetowych 0,00 0,00

B. Koszty działal ności operacyjnej 1 154 423,56 1 214 938,73

I Amońyzacja 0,00 0,00

Il Zużycie materiałów i energii 23 620,44 16 717,39

Ill. Usługi obce 419 313,37 495 647,46

lV. Podatki i opłaty 0,00 0,00

Wynagrodzenia 568 123,98 558 778,95

Vl, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownikow 127 110,32 136 716,92

Vll. Pozostałe koszty rodzajowe 13 684,45 341,01

Vlll Wańośc sprzedanych towarow i materiałow 0,00 0,00

lX. lnne świadczenia finansowane z budzetu 2 571,00 6 737,00

X. Pozostałe obciążenia 0,00 0,00

c. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) 1 154 423,56 1 214 938,73

D. Pozostałe przychody operacyjne 736,82 0,00

l Zyskze zbycia niefinansowych aktywow tnłałych 0,00 0,00

ll Dotacje 0,00 0,00

lll. lnne przychody operacyjne 736,82 0,00

E, Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek

budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00

ll Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 153 686,74 -1 214 938,73

G. Przychody finansowe 943,61 483,79

l Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

ll Odsetki 943,61 483,79

lll. lnne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

I Odsetki 0,00 0,00

ll lnne 0,00 0,00

I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1 152 743,13 -1214 454,94

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00

Strona 1 R Księgowośc optivum ver. 16.a0.0g 15 VI..JLCAN lic. aa21 55 Centrum usług Wspólnych, 56-5aa syców. Mickiewicza 1



stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec
roku biezącego

K, Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (l-J-K) 1152743,13 -1 214 454,94

oR
Dubicka2019.03.26

(główny księgowy) (rok. miesiac, dzień)

Strona 2R Księgowość optivuln ver_ 16.00.091 5 VUL1AN lic 0a21 55, Cenlrum lJslug |uspólnych, 56,500 sycóv!, Mlckie\ujcza 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Usług Wspólnych w Sycowie
Mickiewicza 1,56-500 Syców

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31,12,2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Numer idenMikacyjny REGoN

365952539
\ĄYsłać bez pisma przewodniego

stan na koniec
roku poprzednieqo

stan na koniec
roku biezaceoo

l Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 1 047 967,13 1 115 428,35
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu) 1 494 409,73 1 720 775,68
1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,00 0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1 494 409,73 1 720 775,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środkow europejskich 0,00 0,00
1.4. Srodki na inwestycje 0,00 0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środkow trwałych 0,00 0,00
1,6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki tnvałe w budowie oraz

wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00
1,7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
1.B. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00
1 10. lnne zwiększenia 0,00 0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 1 426 948,51 1 661 207,01
2.1 Strata za rok ubiegły 1 08B 026,48 1 152 743,13
2.2. Zrealizowane dochody budzetowe ,1 680,43 483,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środkow obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje 337 241,60 507 9B0,09
2.5. Aktualizacja środkow tnłałych 0,00 0,00
2.6. Wartość spzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i

środkow tnłałych w budowie oraz wartości niematerialnych i

prawnych 0,00 0,00
2.7, Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
2.B. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
2 9. lnne zmniejszenia 0,00 0,00
ll. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 1 115 42B,35 1 174 997,02
lIl. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -1 152 743,13 1 214 454 94
1 Zysk netto (+) 0,00 000
2 Strata netto (-) -1 152 743,13 1 l 4ą3ą J4
J. Nadwyzka środ ków obrotowych 0,00 C00
lV. Fundusz (lI+,_11;; -37 314,78 -39 457,92

?___ _ l
ńh-i

2019.03,26 łr.i*lłkl
(główny księgowy) (olk, ńiesiąc:, dzień)

Strona 1R Księgowość optivun ver. 16.a0 0g15 VULCAN lic aa2155, Centrum lJstug Wspólnych 56-5aa Sycółł, Mickiew]cza 1
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Zalączniknr 9
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 16/2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA
(zńączniknr 12 do rozporządzeniaMRiF z13.09.2017 r.)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1

1.1 naavę jednostki

]entrum Usług Wspólnych w Sycowie

1.2 siedzibę jednostki

Syców

1.3 adres jednostki

'6-500 
Syców, Mickiewicza l

I"4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

)bsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych podległych Gminie Syców,

2. wskazanie okręsu objętego sprawozdaniem

)d 01.01.20l8 do 31,12.2018

J. wskazanie,zesprawozdaniefinansowezawieradanełączne'

§ie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

Środki trwałe i WNiP o wartości do 10,000,00 ń vmarzasię jednorazowo, a o wartości powyżej l0.000,00 zł -
lmoĘzuje się metodą liniową , jednorazowe rocme umorzenie. Amorlyzację środków trwałych nalicza się
stosując stawki okeślone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amoĘzację WNiP stosując
;tawkę 100%,

Stany rozchodów materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicz się kosźów w czasie.

5. inne informacje

Nie dotyczy

Il Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1



SzazegółowY zakres zmian wattoŚci grup rodzajowych środków trwĄch, wartości niematerialnych i prawnych,
zawierającY stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniej szenia ztytufu: it<tuanŹacii
wartości, nabycia, rozchołu ,pr,"^i",,")""i";;;;;;.",T;i.ilnTJ:LóHTfiłTń'Hffijffi:X'j'
- Podobne Przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacjilub umorŹenia

l 5.5739,39
'abela2 5.739,39

,,073" 89.'760,49 + 4.988,88 :94.749,37
,,072" 89.760,49 + 4.988,88 :94,749,37

aktualną wartoŚĆ rynkową środków trwaĘch, w tyn dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wfiość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

wańość gruntów uzytkowanych wieczyście

1.1,

@.l. |, .mnny !ln! w.lo scl poczłqow.l w.lblc l nEmEfulny. h i prlwny.h orrż Elc żoły. h rktywów fu rły ćh

7 ] i0
1ż

§73q1 0,0 5 739,3

in 00 00i 0,0

00

0c 0,c

E.hżF w ułtbwsl.w!e[t. iinyń pdmrctom
00 0,i 0c

0,0 0,c
ął€nja idiom 1 ń-źyńy

00 0,c 00

0,0 00 0,0

00 0,0

0,( 0,0 00

0,c 00 0,0

0,0 0,0 0,c 0,( 0C 0,0 0,0

-ffil,I

nłffLa 
"L\iOł 

ŃBtj śmdżłd

(

=

1.2,

Vie dotyczy

1.3.

§ie dotyczy

1.4.



Nie dotyczy

1 .5, wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkę środków trwaĘch, używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

1.6. Iiczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w fym akcji i udziałów oraz dłużmych papierów
wartościowych

Nie dotyczy

1.7 . dane o odpisach aktualizujących wartość należrości, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, razwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan poĘczek zagrożonych)

§ie dotyczy

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie końcowym

§ie dotyczy

1.9. podziałzobowiązańdfugoterminowych@opozostałymoddniabilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego ty,tułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyzej 3 do 5 lat

Nie dotyczy
c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotlry zpodziałem
na kwotę zobowiązańztytńu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

§ie dotyczy

l,11 łącmą kwotę zobowiązań zabeąieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń

t{ie dotyczy

1.12. łączrrą kwotę zobowiązń warunkowych, w fym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i formy tychzabezpieczeń

Nie dotyczy



1.13. wYkaz istotnYch PozYcji czynnych i biernych tozliczei międzyokresowych, w tym kwotę czyrnychrozliczeń
międzYokresowYch kosztów stanowiących różnicę między wartością ohzlłnanych finansowych składników
aktyw ów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1,14. łączną kwotę otrzymanych przez jędnostkę gwarancji i poręczefi niewykazanych w bilansie

§ie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pienięznych na świadczenia pracownicze

1 80,66

1.16. inne informacje

§ie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących warlość zapasów

rlie dotyczy

,>1 koszt wYtworzenia Środków trwałych w budowie, w tym odsetki orazróżmicekursowe, łto.. pffirryły t or"t
wytworzenia środków trwaĘch w budowie w roku obrotowyn

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter Poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadz wyczajnejwartości ruuĘoffipiły
incydentalnie

§ie dołczy

2,4. informację o kwocie należności ztytułapodatków realizowanychprzezorgany podatkowe poaĘł. .inirt o*i
właŚciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonŃa planu dochodów
budżetowych

rlie dotyczy

2.5. inne informacje

Dotacje dla niepublicznego przedszkola i innych form wychowaniaprzedszkolnego w 2018 r. w kwocie
i07.980,09

Inne informacje niżwymienione powyżej, jezelimogĘbyw istotlry sposób wpłynąć naocenę ryruufr,nffiffi
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

ie dotyczy :--n
r,.Ma"a

karolina Łukaszuk

(główny księgowy)

*,{u{fął

r'*f;#2019,03.29

(rok, miesiąc, dzień)

iclw






