
!azwa i adres jednostki sprawozdawczej
przedszkole publiczne Nr 1

Kaliska 8,56-500 Syców

BlLANs

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu

budżetowego
sporządzony

na dzień 31,12.2018 |

Adresat:

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Numer identyfikacyjny REGoN

932223827

Mń7słaó bez pi§ma przewodniego

AKTYWA Stan na
początek

roku

Stan na
koniec
roku

PAsYWA Stan na
początek

roku

Stan na

koniec
roku

688 951,0l 664 039,6c - Fundusze 607 098,3§ 590 198,1(
0,0( 0,0c - Fundusz jednostki 2 087 178,9e 2 209 214,8ż

688 95,1,0| 664 039,6c ll, - \Ąń7nik fjnansowy netto (+,-) 1 480 074,1t 1 619 016,7Z
688 951,0! 664 039,6c '1 , - Zysk netto (+) 0,0( 0,0c

0,0( 0,0( 2. - strata netto (-) 1 480 074,1t 1 619 016,74
Grunty stanowiące Własność jednostki 0,0( 0,0( lll, _ odpisy z wyniku finansowego (nadwyźka,.. 0,0c
buoynKl, IoKale l oDleKty lnżynierii lądowej 682 747 ,0. 660 437,8 |V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,0c 0,0c
Urządzenla techniczne i maszyny 6 204,0l 3 601,7§ B. . Fundusze placówek 0,0( 0,0c

fransponu 0,0( 0,0( - państwowe fundusze celowe 0,0( 0,0c

tMałe W budowie (inwestycje)

0,0( 0, o0l D, _ Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 93 853,8 201 943,2
0,0( 0,0( - ZobowiąZania długoterminowe 0,0( 0,0C
0,0( 0,0( ll. -zobowiązania krótkoterminowe 1 93 853,8 201 943,2|
0,0( 0,0c 1, - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 077,5ł 0.0(
0,0( 0,0c 2. -zobowiązanja Wobec budźetóW 00( 0,0(
0,0( 0,0c 3, - ZobowiąZania z tytułu ubezpieczeń i innych... 14 454,5ę 1 5 697,54
0,0( 0,0c 4. -Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 74 074,2 81 043,5€
0,0( 0,0( 5. - Pozostałe zobowiązania 364,0c 513,0c
0,0( 0,0( 6. - sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie... 0,0c 0,0c

112 001 ,1 128 101 ,7! 7, - RozIiczenia Z tytułU środkóW na Wydatki,,. )a )c 0,0C
6 851,3( 4 024 2( - FUndusze specjalne 99 854,1 1 04 689,1 5

6 851,3( 4 o24,2( 8,1, - Zakładowy FundUsż Swiadczeń socjalnych 99 854,,1 104 689,,1
0,0( 0,0( 3.2, - lnne fundusze 0,0( 0,0c
0,0( 0,0( ll, - RezeMy na zobowiązania 0,0( 0,0C
0,0l 0,0c V, - RozIiczenia międzyokresowe 0,0( 0,0(

97 795,3] 1 16 855,4c

0,0( 0,0c

0,0l 0,0c

innych. 0,0( 0,0(

97 795,3l 1 
,16 855 4c

0,0( 0,0(

7 354,4( 7 222,1!

0,0( 0,0(
z, - §rooKl plenlęzne na rachunkach bankowych

3. - Srodki pieniężne państwowego funduszu,.,

7 354,4ę

0,0( 0,0(

0,0( 0,0c

0,0( 0,0c

7. - lnne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,0( 0,0c

0,0( 0,0c

00q 0,0C

800 952,2( 792 141,35 Suma pasywów 800 952,2( 792 141,3Ł

DY§t
2019.03,25

rok, miesiąc, dzień

A. - Aktywa trwałe

- Wartości niemateriaIne i prawne

ll. - Rzeczowe aktywa tMałe

trwale

1,1, _ Grunty

1.2.

1,4.

1,5, _ lnne środki tnłałe

3. -zaliczki na środki tnłałe w budowie.,.

lll. - Należności długoterminowe

finansowe

1, -Akcjeiudziały

2. - lnne papiery Wańościowe

3. - lnne długoterminowe aktywa finansowe

V. - Wartośó mienia zlikwidowanych jednostek

B. . Aktywa obrotowe

l. - Zapasy

1, - N/ateriały

i produkty W toku

3. - Produkty gotowe

4, - Towary

ll. - Należności krótkoterminowe
,l. - Należności z tytułu dostaw i

2, - Należności od budźetów

4. - Pozostałe naieżności

5, - Rozliczenia z tytułu środków na

lll, - Krótkoterminowe aktywa finansowe

pienięźne w kasie

4, - lnne środki pienięzne

5, - Akcje lub

6. _ lnne papiery Wartościowe

lV. - Rozliczenia mlędzyokresowe

Suma aktywów

lr,.a\d

Główny księgowy



Naawa i adres jednostki sprawozdawczej
pzedszkole publiczne Nr 1

Kaliska 8,56-500 Sycow
Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31,12.2018 r.

Adresat
Burmistrz Miasta i Gminy Syców

N umer identyfikacyjny REGON
932223827

wysłać bez pisma przewodniego

stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec
roku biezącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 225 081,89 242 565,25
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów 179 836,00 192 041,00
ll Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańość dodatnia,

zmniejszenie - wańość ujemna) 0,00 0,00
lll. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
lV. Przychody netto ze sprzedazy towarów i materiałów 0,00 0,00

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych 45 245,89 50 524,25

B. Koszty działalności operacyjnej 1 7o2 586,65 1 866 319,99
I Amońyzacja 22106,54 24 911,49
ll Zuży cie materiałów i energii 292 886,09 300 253,1 1

lll. Usługi obce 59 480,85 88 377,29
lV. Podatki iopłaty 0,00 0,00

Wynagrodzenia 1 056 383,61 1 148 562,81
Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 259 336,85 291025,48
Vll. Pozostałe koszty rodzajowe 12 392,71 13189,81
Vlll, Wańośc sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
lX. lnne świadczenia finansowane z budźetu 0,00 0,00
X. Pozostałe obciążenia 0,00 0,00
c. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) 1 477 504,76 1623754,74
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 032,50 4 589,41
l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów tnłałych 0,00 0,00
ll Dotacje 0,00 0,00
lll. l nne pzychody operacyjne 2 032,50 4 589,41
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 832,32 0,00

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych
samorządowych zakładów budzetowych i dochodów jednostek
budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00

ll Pozostałe koszty operacyjne 4 832,32 0,00
F, zysK (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 480 304,58 1 619165,33
G. Przychody finansowe 230,40 290,14

Dywidendy i udziały w zyskachą
OdsetkiI

0,00 0,00

230,40 148,59
lll.

H.

lnneą
Koszty finansowe

ffi
lnne
ą
Zysk (strata) brutto (F+Q_||)

ffi
ll.

l.

;

0,00 141,55

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-1 48o 074,18 1 618 875,19

0,00 0,00

Strona 1 R KsjęgowaŚĆ optivum Ver. 16.00.ag15 VULCAN tjc. a02155, Centrum l)slug Wspólnych, 56-500 syCóW, Micklewicza 1

l.

l.

l.



stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec
roku biezącego

K. Pozostałe obowiązkowe zm n iejszen ia zys ku (zwiększen ia
straty) 6,39 141,55

! Zysk (strata) netto (l-J_K) _1 480 080,57 1 619 016,74

2019,03,25

']

ij

i: ;_^,r j-1,V

(kierownik jednostki)(główny księgowy) (ok, miesiąc, dzień)

Strona2R KsięgowoŚĆoptivumver-16.00.0915VIJLCANlic.002155,CentrunlJsługWspólnych,56_5aasvCóW 
Mickiewcza1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

przedszkole publiczne Nr 1

Kaliska 8,56-500 Syców Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018 r,

Adresat

Burmistlz Miasta i Gminy Syców

Numer identyfi kacyjny REGoN

932223827
wysłac bez pisma przewodniego

stan na koniec
roku poprzednieqo

stan na koniec
roku biezaceqo

l. Funduszjedngstki na początek okresu (BO) 1 818 479,91 2087 178,961. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 1 625 335,62 1 653 697,39
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,00 0,00
1,2. Zrealizowane wydatki budzetowe 1 520 991,94 1 653 697,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środkow europejskich 0,00 0,00
l.ł. ŚroOtina_inwesłcje 104 343,68 0,00
1,5 Aktualizacja wyceny środkow trwałych 0,00 0,00
1.6. Nieodpłatnie otzymane środki tnrałe i środki tnłałe w budówie oraz

wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00
1.7, Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jeOnóŚtet< 0,00 0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatzenia 0,00 0,00
1,9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rokbieżący 0,00 0,00
1 .10, lnne zwiększenia 0,00 0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 1 356 636,57 1 531 661,51
2,1 Strata za rok ubiegły 1 203 585,61 1 480 074j8
2.2, Zrealizowane dochody budzetowe 48 573,54 51 580,94
2.3, Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubległy 133,74 6,39
2 4. Dotacje i środki na inwestycje ,104 343,68 0,002.5, Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00
2.6. wartośó sprzedanych i nieodpłatnie przekazanvcn sńoxow tlr,vałycrr l

środków tnłałych w budowie oraz wańości niematerialnych i

prawnych 0,00 0,002.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonycr,leonoster. 0,00 0,002,8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzeiń 0,00 0,002,9. lnne zmniejszenia 0,00 0,00
ll. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 2087 178,96 2 209 214,84lll. Wynik finansołvy netto za rok bieżący (+,-) -1 4B0 080,57 -1 619 016,74
1. Zysk netto (+) 0,00 0,002. Strata netto (-) -1 480 074,1B -1 6,19 016,74

źKa środków obrotowych -6,39 0,00
lV. Fundusz (ll+,-111; 607 098,39 590 198"10

mgr J2019.03.25

Strona 1 R KsięgowoŚĆ optivum ver- 16,00.0915 ĄULCAN lic. 002155, centrum lJsług Wspólnych, 56-500 syCóW, Mickiewicza 1

(kierownl
(główny kśięgowvl (rok, miesiąc, dzień)



Załączniknr 9
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 16/2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.

INFORMACJA DODATKOV/A
(zńącznik nr 12 do rozporządzenia MRiF z 13,09.20|7 r.)

l, Wprtlwaclze nic dtl sprawozclania finansowego, obe.inluje łv szczególntlści:

]

1,1 nazivę.jednostki

publicmę przędszkolę nr 1

1.2 si eilzi bę _i cclnosll< i

Syców

1,3 adres jeclnostl<i

'6-500 
Syców, Kaliska 8

1.4 pods talvolvy przeti rn i ot clzia] al nośc i j eclnostk i

)pieka i wychowanie

2. rvs kazan ie tlkres lt obj etegcl s;ll,alr,ozdall i eln

]d 01 01,2018 do 3t.l2.20l8

J. rvsl<azallie^zespt.ar,voz-danie1lnansorvezawieradanełącznc,Ę@je.dnestki
§*ł+lśrrz,,at}* e ry*+r.i

!ie dotyczy

1. olnórvienie przyjętych zasacl (pcllityki) rachunkor,vości, w tynl liretod wyoeny aktyr,vów i pasywólv (takze

arnort.vzac.ii)

Śroclki trwałę i WNiP o watlości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo! a o wartości powyzej 10.000,00 zł -
lmoftl,zr-rje się metodą liniową , jednorazowe roczne umorzenie. Amortyzację środków trwałych nalicza się

stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amoĘzację WNiP stosując

stawkę l00%.

Stany rozchodórv materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu.

Ze względu na nieistotną waftość nię rozlięz się kosztów w czasie,

5. inrle infłlł,llac.je

\ie dotyczy

ll Doclatkolve infornacje i objaśnienia obejmują rv szczególności:

l



SZcZ9góloWY Zakfes ZlIiall \\iartoŚci glup rodza_iow_vch śroclkó,,v trrvalycl-r. wartości nienlaterialnych i prarvnych.
zalvie|ającl'stan tvch al<t;'vt'tiw na początel< roku obrcltowego. z,"vięl<szenia izlnniejszenia z tytułu: aktualizacji
rvartoŚci" lrabYcia. rozchoclu, pl'zelrlieszczenia li,elvnętrznego oraz stan końcorvy. a dla lla.jątku alxol-tyzowaneg.

poclobne pl,zedstalviellie stzrllćtr,v i tytulćlw zlnian clotl,chczasolve.j anlcxtyzitcji lub umol.ienia

1rag ! l. ir|!ny 
'.i! ! jr]:! 1 rJ{;i4 ?ł ś1 !. rnl4r1.,!.rjeó nfi h 1 rj!" n,^ h s.!,:ft ro! . lll.| ę\td,. c,|.|aal

tra r 1,1ńq ló!fi en.rr!/rt,rfrłiĘ6

.1'!lń 
'e 

ń * n.!ś h 

'.rn 
l L' Ń'l| { hl.§

abela l: 912 40I.49
abela 2: 283 450,40+24 9l 1:308 361,89

to,,0 l 3" 236 234,36+32 7 66,23:269 000,59
to,,072" 236 234,36+32 1 66,23:269 000,59

aktualntr wartoŚĆ l'ynkorva Środków trwalych. lv tynl clóbl kultLrry, - o ile jetlnclstka dyspclnu.je takimi inforrnaciarni

krvole clokonanych rv trakcie
dŁl goternl i norvych al<tywórł,

ro l<u clbrotorve go odp i sórv al<t u a l i zu.i aca,c h rvartośc
n i e fi n an so,nvy ch or az d}ugoterrł i nowych akty wó $,

aklywów tlwałych odr,ębnie
linansowych

ie dofyczy

rvafi ość glLrntórv Llz1.,tko r.vaItycii iv i eczyśc i e



] .5. Wat'tość l1ieąInOfi}'zowanyoh lub llieul-narzallvch przez jeclnostkę śroclliów trrva,lych, uzy*ony.iia puiiili.
ulr-rórł na.irnu. clzierzarv), i ir-rrr},clr umów. rv t1.,m z tyttrłtr ur-rlór,v leasingtr

§ie dotyczy

1,6. liczbę oraz rvartość posiadarrych papierów rvartościowych, rv tyrrl akc.ii i uclziałólv oru, dtt,rry.llffio*
,,,orro'a iovr,,vc1-1

{ie dotyczy

].1 . dane ci oclPisach aktr"ralizLriącl,ch rvaltość nalczności, ze i.vsliazanieln stal1[l na poczatek roku obrotorvego.
zrviekszeniach. lvyl<or7r'stalliLt" roz,wiazaniu istalrie na ]<clniec 1,ol<u obl,otoweqcl. z ur,t,zqleclllienienl nalężllości
flnansorwch.jcdrrostei< sanlorządtt terytorialnego (stan pozl,czek zagrożonych)

Nie dołczy

1.8. ciane o stanie rezerw r,r,edlug ce]u ich tttrvorzenia na poozatek
rozlviazatliit i stalrie końcowym

\ie dotyczy

l .9. podziitł zoborviązań dlLtgoterllinowych łłeeikrg--pezyąH}ilanst* o pozostałynl
przelvidywan)rm unlowa lub r.vyriil<ającyIn z inrrego tyttrłu prarvrlego. okresie spłaty:
a) porvl,zc.j rol<u do 3 lat

N ie dotł,cz1,

b) po\.v},że.j 3 do 5 ]at

N ic dotycz;,,

c) porvyze.j _5 lat

Nie dotycz1.,

od dnia bilansowego.

i .l0. lir,i'otę zoborviązań rv s_vtuacji gd1,_iednostka krvaliilliLrję ttlllo\vy ]easinqu zgoclnie z przepisarni podatkowyrni
(leasiIlg oPcrac.l jn1'). a rvcdług przepisórv tl rachLtllktlrł,ości byłby to leasing fitransorvy lttb zrvrotrr1,,z podziałenl
na l(wote zclbowiazari z t.vtuiu leasillgu fittallsorł,ego lub leasingu z\.vfotnego

Nie dotyczy

],ll lączrlą l<lvote zoborviązań zabezpieczonych na rnajątku jednostki zę rvskazanien, .lru.ukt..iTT*iliil
zabezpieczeli

Nie dotvczv

I.12- laczna ltrvotg zoborviązari lvarttnkowvch. i.v tl,m róli,nicz Ltcizielonych przez jeclnostra g*u.u*lii 1rr.ę.r"ą
tal{że weltsIorvych, lrielvykazanl,ch rv bilansie, ze wsl<azanieln zobtlrviązań zabezpieczorrych na nlajatku
jeldnostki oraz charakteru i iormy tycli zabezpieczeń

\Iie dotyczy

],l.], lvl'kaz istotnlch poz,vc.ji cz1,,llllycli ibiern1,,ch rozliczeri nrięclzyokresorvvch. r.v t1,,m kwotę czvlrnyclt rozliczęń
llieciz.i,'okresou'1,"clr kosztór.v stanowiącvch r,óźnicę rnięclzy wallościa otrzłlnanych fillansorvvch skłaclnikórv
lktl rrurł n ., ohorr iazlllieln zlplary za nie

§ie dotyczy



] .l4. łączna kil,<ltę otl,z1,,llanych przez"jedrtostkę gwarallc_ii i pcil,ęczeń niervy,,kazarlvch r.v bilansie

\ie dotyczy

1.15. krł,otę rv_vpłaconych środkói,v pienieżnych na śrv iadczenia pracoi,vnicze

I 92.8 1

] .ló. inlre infbt,rnac.je

Nie dotyczy

a

2.1 vyr,,so kośc odp i sólv aktr-r al i zLri ąc_vc h wartclść za pa sórv

Nie dotvczv

2.2. litlszt rł,\,tr.vorzenia środkór.v trwałyclr rv bttdor,i,ie. r.r,t1,,m odsetki oraz różnice kursorve, które powiększy§ koszt
rvvtrvorzęnia śr,oclkórv trrvały,ch rv budowie r,v roktt obroto,ul,yn-t

\ie dotyczy

:.), krvtltę i clraraktel,poszczególny,clr pozyc.ii prą,cliodórv lub kosztów o nadzrvyczajrrej rvartości lub które wystąpiły
incvdentalnie

\ie dotyczy

a^
-.+, intorlnac.ję o kwocie nalezności z tytLrłu pociatkórv realizorvanych prz,ez organy podatkovve podległe nlinistrowi

rvlaścir.r,etllLt do sprarv ilnansói,i, publiczrr1,,ch r,vykazvrvanl,ch rv sprai,vozdaIliu z rvy-kotrania planu dochodów
OuOr.l9ul,vch

\ie doĘczy

2.5. illne informac,ie

\ie doĘczy

J. lnnc irrfbrlllac.je ltiż rv1,1llierlione porvy.,źe"i,ieZelilnogłyby,,r.v istotn5l sposób wpłynąć na ocene sytuacji rnajątkorvej
i tinansolve.j or32 1il,nik finansowy.jedrlostki

\ie dotyczy

t gl(llvnl, ksiggrttł,1 )

łpl1,.0!,t?
(rok, miesiąo, dzień)

DYR
mgr Joan

(k


