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do sprawozdania finansowego obejmuje:
Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy

siedzibę jednostki
1.3 adres jednostki
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
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Przedszkole jest samorządową jednostką budżetową Gminy Będzin.
Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna,
wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.

................
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2018 rok
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne — sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
i
4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów pasywów (także amortyzacji):
ustawą o rachunkowości oraz
1) Aktywa
pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany
i

2)

a)
b)
<=)

d)

e)

przepisach szczególnych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych jednostka dokonuje następujących wyborów:
Środki trwałe, ujmuje się według wartości początkowej, która stanowi cenę nabycia,
otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej,
nie przekracza 350,00 zł.
składniki majątku o wartości początkowej do 1 000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia
jednostka wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej.
te przedmioty do ewidencji ilościowoWyposażenie poniżej wartości początkowej 350,00 zł. (np. meble, wyposażenie kuchni) jednostka zalicza
wartościowej ze względu na ich długotrwałe użytkowanie,
lub wartości nieatrialnych
składniki majątku o wartości początkowej od 1 000,00 do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych
w miesiącu
umorzeniowych
prawnych wprowadza do ewidencji ilościowo—wartościowej. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje odpisów
przyjęcia do używania.
lub wartości niematerialnych prawnych
Składnymi majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych
liniową
rozpoczyna się począwszy od miesiąca
wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą
następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,
zł. podwyższają wartość środków trwałych a nie
Wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00
remontu.
przekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszt
i

i

i

i

9)

i
ujmowane są bezpośrednio w koszty materiały objęte są ewidencją-ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu
przy zastosowaniu metody FlFO do wyceny zakupu.
działalności.
4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuowania

3) Materiały

5. inne informacje: Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Będzin z siedzibą przy ul. 11 Listopada 20. Organem sprawującym
nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Powstańców 41 a w Katowicach.
ll.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

jednostka uznaje informację za nie istotną do kwoty 1% sumy bilansowej.

...

1

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości
grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych
zawierający stan aktywów

prawnych
zmniejszenia
z
tytułu:
aktualizacji
wartości,
nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, dla
a
majątku
—
amortyzowanego podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia.
na początek roku obrotowego, zwiększenia

i

i

Główne składniki aktywów trwałych
Nazwa grupy
rodzajowej
składnika

Lp

aktywów

według

układu w

Wartość
początkowa —
stan na
początek roku
obrotowego

2

1-

3

Budynki,
lokale i

aktual

Ogółem

Zmniejszenie wartości
początkowej

zwiększenie
wartości
początkowej

przychody

przemieszc
zenie

(4+5+6)

zbycie

5

6

7

8

izacja

bilansie

1

Zwiększenie wartości
początkowej

4

2 119 918,30

likwidacja

9

inne

10

Ogółem

zmniejszenie
wartości
początkowej
(8+9+10)

11

Wartość
—
początkowa
stan na koniec
roku obrotowego

(3+7_11)

12

2 119 918,30

obiekty

inżynierii
2.

lądowej i. ..
Urządzenia
techniczne
maszyny
Inne środki
trwałe

47 904,68

5 000,00

5 000,00

42 904,70

i

3.

Umorzenie —
stan na

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

Ogółem
zwiększenie

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie — stan
na koniec roku

Wartość netto składników aktywów

Umorzenie —
stan na
Początek
TOKU

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego
amortyzacja
za rok

aktualizacja

ObetOWGQO

obrotowy

14

13

15

409 834,23
41 631,25

inne
16

Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

Zmniejszenie
umorzenia

17

18

Umorzenie — stan
na koniec roku
obrotowego

3 261,92

(17-18)

Stan na początek
roku obrotowego

19

(3—13)
20

462 831,33
44 893,17

462 831,33
44 893,17

52 997,10

Wartość netto składników aktywów

1

710 084,07
6 273,43

Stan na koniec

roku obrotowego
(12-19)
21
1

657 086,97
1 988,47

Pozostałe środki tnNałe w użyciu umorzone w 100 % - konto 013 - 182 051,39
3 148,55
Wartości niematerialne prawne umorzone w 100% - konto 020 i

1.2 Aktualna
—

nie dotyczy.

wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o

ile

jednostka dysponuje takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Wyszczególnienie

Lp.
1.

Grunty

2.

Budynki

3.

Dobra kultury

Aktualna wartość rynkowa

Dodatkowe informacje

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych — nie dotyczy.
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminoweaktywa finansowe

'

Kwota odpisów

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

—

Dodatkowe informacje

nie dotyczy.

Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp.

1

Treść (nr działki, nazwa)
2

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

3

4

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie roku

obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
5

6

Stan na koniec
roku obrotowego
(4+5'6)
7

Umorzenie —
stan na
początek
fOkU

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego
amortyzacja
za rok

aktualizacja

obrotowy

obrotowego

15

14

13

inne
16

17

Umorzenie — stan
na koniec roku

Zmniejszenie
umorzenia

ObFOtOWGQO

(17-18)

3 261,92

Wartość netto składników aktywów
Stan na początek
roku obrotowego

Stan na koniec

roku obrotowego
(12—19)

(3-13)
18

462 831,33
44 893,17

21

20

19

462 831,33
44 893,17

52 997,10

409 834,23
41 631,25

Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

1

710 084,07
6 273,43

1

657 086,97
1 988,47

Pozostałe środki tn/vałe w użyciu umorzone w 100 % - konto 013 - 182 051,39
3 148,55
Wartości niematerialne prawne umorzone w 100% - konto 020 i

1.2 Aktualna
—

wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

—

o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

nie dotyczy.

Aktualna wartość rynkowa środków tnNałych
Wyszczególnienie

Lp.
1.

Grunty

2.

Budynki

3.

Dobra kultury

Aktualna wartość rynkowa

Dodatkowe informacje

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowe
go odpisów aktualizujących

wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
— nie dotyczy.
Odpisy aktualizujące wartość aktywów tmałych
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Długoterminoweaktywa niefmansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Kwota odpisów

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

—

Dodatkowe irTfar—n—achm—w—

nie dotyczy.

Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp.

1

Treść (nr działki, nazwa)
2

Wyszczególnienie
3

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Stan na początek
roku obrotowego
4

Zmiany stanu w trakcie roku

obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
5

6

Stan na koniec
roku obrotowego
(44545)
7

Umorzenie —
stan na
początek
roku

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego
amortyzacja
za rok

aktualizacja

obrotowego

obrotowy
15

14

13

inne
16

Zmniejszenie
umorzenia

17

18

3 261,92

Umorzenie — stan
na koniec roku

Wartość netto składników aktywów

(17-18)

Stan na początek
roku obrotowego

19

(3—13)
20

ObFOtOWGQO

462 831,33
44 893,17

462 831,33
44 893,17

52 997,10

409 834,23
41 631,25

Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

1

710 084,07
6 273,43

Stan na koniec

roku obrotowego
(12-19)
21
1

657 086,97
1 988,47

Pozostałe środki trwałe w użyciu umorzone w 100 % - konto 013 - 182 051,39
3 148,55
Wartości niematerialne prawne umorzone w 100% - konto 020 i

1.2 Aktualna
—

wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury —

o ile

jednostka dysponuje takimi wartościami

nie dotyczy.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Wyszczególnienie

Lp.
1.

Grunty

2.

Budynki

3.

Dobra kultury

Aktualna wartość rynkowa

Dodatkowe informacje

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym

z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności
Zobowiązania

L.p.

powyżej

1

roku do 3 lat

Okres wymagalności
powyżej 3 lat do 5 lat

—

nie dotyczy
Razem
powyżej 5 lat

stan na
BO
a) kredyty pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych
i

papierów wartościowych
inne
zobowiązania
finansowe (wekslowe)
wobec
d)
zobowiązania
budżetów
tytułu
z
ubezpieczeń
e)
innych świadczeń
9) z tytułu wynagrodzeń
h) pozostałe
o)

i

Razem

BZ

BO

BZ

BO

BZ

BO

BZ

1.10 Kwota 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.
—-

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań

Dodatkowe informacje

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami
o rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami
o rachunkowości

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych

zabezpieczeń

—

nie dotyczy.

na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru

i

formy tych

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
L.p.

Kwota zobowiązania

Rodzaj

zabezpieczenia

Na

początek
roku

Weksle
Hipoteka
Zastaw, wtym: zastaw
skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

Na

koniec

roku

Kwota zabezpieczenia
Na

początek
roku

Na

koniec

roku

aktywach trwałych
Na początek
Na koniec
Na

roku

roku

Na aktywach
Na

początek
roku

obrotowych
Na koniec

roku

1.12 Łączna kwota 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.

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Tytuł zobowiązania warunkowego

Lp.

2.

Udzielone gwarancje poręczenia, wtym: udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje wadia

3.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy

4.

Nieuznane roszczenia wierzycieli

5.

Inne

6.

OGÓŁEM

i

_l

i

Na

początek roku obrotowego

Stan

Na

koniec roku obrotowego

kw otę czynnych rozliczeń
i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym
czynnych
h składników aktywów
1.13 Wykaz istotnych pozycji
' s tanowiących różnicę między wartością otrzymanych fmansowyc
kosztow
międzyokresowych
—
a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy.
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

?

Stan na

Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

1 '

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

kosztów. wtym:
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe
figurujące w księgach
tytuły
(należy wyszczególnić ważniejsze
rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
polisy ubezpieczenia osób składników majątku)
i

—

2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa

bilansu)

— nie dotyczy
i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji

Otrzymane gwarancje i poręczenia
Wyszczególnienie
Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem

Kwota

Dodatkowe informacje

4!

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

1”

2”

Odprawy emerytalne
.

Dodatkowe informacje

Kwota

Wyszczególnienie

Lp.

41 118,00

Wypłacono 3 odprawy dla

38 809,27

Wypłacone 5 jubileuszy

pracowników obsługi

.

Nagrodyjubileuszowe

— 3 dla
nauczycieli w kwocie: 24 177,27
2 dla pracownika obsługi w kwocie:

14

632.00

3.

4.

79 927,27

,

Ogołem

1.16 Inne informacje:

pozostałe należności od pracowników z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS - 26 194,75 zł.
2.
2.1 Wysokość odpisów aktualizujących

wartość zapasów

—

nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Wyszczególnienie

Lp.
1

.

2.

Kwota

Dodatkowe informacje

Materiały
Towary

2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym — nie dotyczy.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
”.

L.p.
1.

"

Wyszczególnienie

Kwota

”Koszt wytworzenia Środków trwałych w budowie,
wtym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym

2.3 Kwota

Dodatkowe Informacje

”"

charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły
incydentalnie
i

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie — nie dotyczy
l—Lp
1.

Wyszczególnienie

Kwota

Przychody:
o nadzwyczajnej wartości,
które wystąpiły incydentalnie
Koszty:
o nadzwyczajnej wartości,
- które wystąpiły incydentalnie

Dodatkowe informacje

—

—

2.

—

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych
przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania
planu dochodów budżetowych
— nie dotyczy.
2.5 Inne informacje.
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w
istotny
i

finansowej oraz wynik finansowy jednostki
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