I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1. Nazwę jednostki
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
1.2 Siedzibę jednostki
SŁUBICE

1.3 Adres jednostki
UL. WOJSKA POLSKIEGO 15 A, 69-100 SŁUBICE
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Zapewnienie opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat trzech.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE DOTYCZY

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
OBOWIAZUJACE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO
Stosowane przez Żłobek Samorządowy w Słubicach zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących
przepisów prawa:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2342),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)
3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. Z 2014 r., poz. 1053 ) oraz Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).
1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych
dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie.
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie
o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.
Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą
być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
Różnice kursowe – wpływy środków na konto przy księgowaniu operacji wpływu na to konto wycenia się po średnim kursie NBP
zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie
na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wysokości

określonej w decyzji lub w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen
stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w wyżej
wymienionej ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne
i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów, umarza
się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
Modyfikacja (aktualizacja) programu, zależnie od jego ceny, stanowi albo samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych
o wartości powyżej 10.000 zł, albo jeśli jest poniżej tej wartości – zaliczana jest bezpośrednio w koszty.
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych
i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych
podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:
1) środki trwałe,
2) pozostałe środki trwałe,
3) inwestycje (środki trwałe w budowie),
4) zbiory biblioteczne
Środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz środki trwałe stanowiące własność:
1) Samorządu Terytorialnego –Urząd Gminy
2) Jednostek budżetowych – Żłobek Samorządowy w Słubicach,
niezależnie od sposobu ich wykorzystania.
Środki trwałe obejmują w szczególności:

- grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu,
- budowle,
- budynki,
- lokale będące odrębna własnością,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty
transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem
składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów bez naliczonego podatku
VAT, jeżeli podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego. Do kosztów zakupu nie zalicza się kosztów pośrednich związanych
z zakupem. Cenę należy pomniejszyć o rabaty i opusty udzielone przez dostawce.
2) W przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub
w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.
3) W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich
braku według wyceny eksperta.
4) W przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetowa według wartości określonej
w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić ją będą wartości ewidencyjne z poprzedniej formy własności –dotychczasowa
wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne
i umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu. Wartość
początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finansów określi w
drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych a także w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy,
rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych.

Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych należy odnieść na fundusz jednostki.
Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”
Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie
aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.
Środki trwałe umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych można
dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji należy odnieść na fundusz jednostki w zakresie
aktywów trwałych.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
Pozostałe środki trwałe obejmują:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież robocza
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza
się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Dla pozostałych środków trwałych:
- w cenie zakupu powyżej 350 do 1.000 zł prowadzona jest ewidencja ilościowa,
- w cenie zakupu powyżej 1.000 do 10.000 zł prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.
Pozostały majątek służy do bezpośredniego zużycia i nie podlega żadnej ewidencji.
Środki trwałe w budowie (Inwestycje) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia
i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie
nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego
tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe i inne,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wypłacane do zakończenia budowy.
Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogłoszeń, przetargów i innych związanych z realizacją inwestycji, które poniesione
zostały przed udzieleniem zamówień związanych z jej realizacją oraz kosztów ogólnego zarządu.
Do kosztów inwestycji należy zaliczyć następujące koszty:
- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budowa,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o przychody ze sprzedaży
zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- założenia stref ochronnych i zieleni,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,

- inne koszty bezpośrednio związane z budową.
Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.
Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich
wartość z zachowaniem zasad ostrożności.
Jeżeli splata należności ma nastąpić ratami, to w bilansie wykazuje się je następująco:
- raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe we właściwej pozycji B.II aktywów,
- resztę należności, płatną w okresie powyżej roku, w poz. A.III bilansu jednostki budżetowej.
Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub powstania, zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 1 Ustawy
o rachunkowości, ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały (towary) wycenia się
w cenach zakupu.
Zakupione materiały zaliczane są bezpośrednio po zakupie w ciężar właściwego konta kosztów (art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy
o rachunkowości). Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezużytych materiałów (zakupionych na potrzeby np.
administracyjno - gospodarcze, promocyjne) i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą
ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.
Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie
pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie
z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności
wątpliwych.
Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału lub w momencie ich
zapłaty.
Należności w walutach obcych wyceniane są – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
NBP.

Odpis aktualizujący należności
Zgodnie z ustawą o rachunkowości dokonuje się odpisów aktualizujących należności. Odpisy aktualizujące tworzy się na dzień
bilansowy z wyjątkiem przypadków wynikających z pkt 1 ustępu 1 i 2 art. 35b ustawy o rachunkowości, gdzie odpisy aktualizujące
tworzy się na moment wystąpienia okoliczności tam wskazanych.
Przesłanki wystąpienia prawdopodobieństwa nieściągalności analizuje Dyrektor jednostki odrębnie dla każdego przypadku.
Od należności zagrożonych nieściągalnością dokonuje się odpisów w następującej wysokości:
- od dłużników w likwidacji – do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem;
- kwestionowanych przez dłużników, dłużników według oceny sytuacji majątkowej i finansowej, dłużnika gdzie spłata należności nie
jest prawdopodobna – do wysokości nie pokrytej zabezpieczeniem.
Odpisy aktualizujące wartość należności obciążają zobowiązania.
Odpisy aktualizujące należności związane z funduszami tworzonymi na podstawie odrębnych ustaw (zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych) obciążają te fundusze. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano
odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej, tj. łącznie ze
skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.
Operacje sprzedaży i kupna walut obcych ujmowane w księgach, wycenia się na dzień ich przeprowadzenia po kursie odpowiednio
kupna lub sprzedaży walut banku, z którego usług się korzysta.
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.
Wycenia się je według wartości nominalnej.
W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują.
Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not
odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.

2. Ustalanie wyniku finansowego
W Żłobku Samorządowym w Słubicach, jednostce budżetowej wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku
zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie
w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku wg stawek amortyzacyjnych.
Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest w zespole „7” kont z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji
budżetowej dochodów:
1) z przychodów z tytułu dochodów budżetowych,
2) z przychodów i kosztów finansowych,
3) z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
4) z operacji nadzwyczajnych.
Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont zespołu „4” oraz kont zespołu „7”.
W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte w paragrafach wydatków podporządkowane są do właściwych pozycji
kont kosztów rodzajowych. Rachunek zysków i strat w Żłobku Samorządowym w Słubicach (wariant porównawczy) sporządzany jest
wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. r. w sprawie zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ).

5. Inne informacje
BRAK

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp

1
I.

Wyszczególnienie

2
Wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe, z tego:
Grunty, w tym:

II.
II.1.
II.1.1.
II.1.1.1. Grunty stanowiące
własność gminy
przekazane w
użytkowanie wieczyste
II.1.2.
Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i
wodnej
II.1.3
Urządzenia techniczne i
maszyny
II.1.4
Środki transportu
II.1.5
Inne środki trwałe
II.2
Środki trwałe w budowie
II.3
Zaliczki na środki trwałe
w budowie (inwestycje)

Wartość brutto
na początek
roku
obrotowego
3

Zwiększenie wartości początkowej, z
tego:

nabycie

przeniesienie

inne

4

5

6

Ogólne
zwiększenie
wartości
początkowej
(4 + 5 + 6)
7

Zmniejszenie wartości początkowej, z
tego:

zbycie likwidacja przeniesienie

8

9

10

inne

11

Ogółem
zmniejszenie
wartości
początkowej
(8 + 9 + 10 +
11)

Wartość
brutto na
koniec roku
obrotowego
(3 +7 - 12)

12

13

4 094,00
1 877 736,44
1 877 736,44
0,00

0,00
139 772,48
139 772,48
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
139 772,48
139 772,48
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 094,00
0,00 2 017 508,92
0,00 2 017 508,92
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 652 517,08

90 572,48

0,00

0,00

90 572,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 743 089,56

120 016,53
0,00
105 202,83
0,00

49 200,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

49 200,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

169 216,53
0,00
105 202,83
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabela nr 2. Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp

1
I.
II.
II.1.
II.1.1.
II.1.1.1.

II.1.2.

II.1.3
II.1.4
II.1.5
II.2
II.3

Wyszczególnienie

2
Wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa
trwałe
Środki trwałe, z tego:
Grunty, w tym:
Grunty stanowiące
własność gminy
przekazane w
użytkowanie wieczyste
Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i
wodnej
Urządzenia techniczne i
maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe
w budowie (inwestycje)

Umorzenie –
stan na
początek roku
obrotowego
3

Zwiększenie wartości początkowej
umorzenia, z tego:
amortyzacja za
okres
przeniesienie
sprawozdawczy
4

inne

5

Zmniejszenie wartości początkowej
umorzenia, z tego:

Ogólne
zwiększenie
wartości
początkowej zbycie likwidacja przeniesienie
(4 + 5 + 6)

6

7

8

9

10

inne

11

Ogółem
Umorzenie
zmniejszenie
stan na
wartości
koniec roku
początkowej
obrotowego
(8 + 9 + 10 +
(3 +7 - 12)
11)
12

13

4 094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344 336,44
344 336,44
0,00

72 880,25
72 880,25
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

72 880,25
72 880,25
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 417 216,69
0,00 417 216,69
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 618,94

41 621,31

0,00

0,00

41 621,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 292 240,25

79 457,60
0,00
14 259,90
0,00

10 218,40
0,00
21 040,54
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10 218,40
0,00
21 040,54
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

89 676,00
0,00
35 300,44
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
NIE DOTYCZY

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych
aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
NIE DOTYCZY

4 094,00

0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
NIE DOTYCZY
1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
NIE DOTYCZY
1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
NIE DOTYCZY

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
NIE DOTYCZY
1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym
NIE DOTYCZY

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty:
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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu
finansowego lub leasingu zwrotnego
NIE DOTYCZY

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
NIE DOTYCZY

1.12 Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń
NIE DOTYCZY

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
NIE DOTYCZY
1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
NIE DOTYCZY

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Wynagrodzenia oraz składki społeczne
Nagrody jubileuszowe
Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad BHP
Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne
Inne, w tym:
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
kursy, szkolenia, studia
nagrody
dodatkowe wynagrodzenie roczne

Razem

Wartość na koniec
okresu
1 083 317,43
19 392,00
19 584,00
3 402,84
930,00
148 710,19
36 595,00
2 292,69
44 496,00
65 326,50
1 275 336,46

1.16 Inne informacje
BRAK

2.
2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
NIE DOTYCZY
2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków
trwałych w budowie w roku obrotowym
NIE DOTYCZY
2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
NIE DOTYCZY

2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
NIE DOTYCZY

2.5 Inne informacje
BRAK
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki
BRAK

ANNA DŁUŻNIEWSKA

2019-03-29

JOLANTA SKRĘTY

……………………..

……………………..

…………………………

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

