Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

271196250

24CC863097D50360

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

24CC863097D50360

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano pkt 1.1 główne składniki aktywów trwałych
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

24CC863097D50360

(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul.3 -go Maja 19
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721107

335CCD5906FFD8F1

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

335CCD5906FFD8F1

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorgowano główne składniki aktywów trwałych w pkt 1.1
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

335CCD5906FFD8F1

(kierownik jednostki)
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki

II Liceum Ogólnokształcące

1.2 Siedzibę jednostki

Mysłowice

1.3 Adres jednostki

Mysłowice 41-400 ul. Mikołowska 3

1.4
Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienie
każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej
rozwoju organizacyjnego.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym :
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r

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):

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków
dotyczących miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów,
które wpłynęły do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie
stosuje się zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5%
zrealizowanych wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów

1

Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania

5.Inne informacje
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających
na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu
roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

2

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg
układu w bilansie

1.2. Budynki,
1.3.
I. Wartości
lokale i obiekty
Urządzenia
niematerialne i 1.1. Grunty
inżynierii
techniczne i
prawne
lądowej i
maszyny
wodnej

Wartość – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotowego

14 543,07
0,00

14 543,07

62 067,40

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego

14 543,07
0,00

0,00
0,00

0,00

62 067,40
0,00

1.4. Środki
1.5. Inne
transportu środki trwałe

8 571 947,55
0,00

99 024,20
0,00

0,00
0,00

483 278,26
34 195,26

0,00

0,00

34 195,26

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

8 571 947,55

99 024,20

0,00
0,00

468 067,56

99 024,20
0,00

0,00
0,00

477 836,99
-12 824,52

0,00

2 017 628,46
192 572,24
0,00
192 572,24

0,00

0,00

-12 824,52

14 543,07

0,00

2 210 200,70

99 024,20

0,00

0,00
465 012,47

0,00
0,00

62 067,40
62 067,40

6 554 319,09
6 361 746,85

0,00
0,00

0,00
0,00

5 441,27
3 055,09

0,00

0,00

49 405,96
49 405,96

Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Dobra kultury

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Lp.

Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu

3

Dodatkowe
informacje

Treść
(nr działki,
nazwa)

Lp
.
1
1.

2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

Wartość (zł)

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

5

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

Nie dotyczy
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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych
pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

4

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego

Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

3
Nie dotyczy

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

Wykorzystanie
w ciągu roku*

4

5

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale
tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie

5

Dodatkowe
informacje

1.

2.

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane Nie dotyczy
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Ogółem

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.

początek
roku
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)

6

koniec
roku
obrotowego

1.

Nie dotyczy

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

2.

Nie dotyczy

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone
świadczenia
Wyszczególnienie
Kwota
pracownicze Lp.

1.

Odprawy emerytalne

56.700,72

2.

Nagrody jubileuszowe

20.166,58

Ekwiw.za urlop ,zapomogi
zdrowotne, dof. do studiów
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
3.

Dodatkowe
informacje

5.259,02
82.126,32

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w
organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Ilość
Wartość
%
posiadanyc
nominalna
posiadanego
h akcji lub posiadanych zaangażowan
udziałów
akcji lub
ia w kapitale
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Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

udziałów
Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zoo. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Informacje
dodatkowe

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie dotyczy
4. Inne istotne informacje nie dotyczy
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Materiały
Towary

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,

Kwota
Nie dotyczy
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Dodatkowe
informacje

2.

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

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu
dochodów budżetowych.nie dotyczy
2.5. Inne informacje :
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunki Zysków i strat jednostki poz.A.VI.
Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową- nie dotyczy
Wpłaty za duplikaty legitymacji

197,-

Wpłaty za duplikaty świadectw

182,-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
23,74
8,90
0
2
34,64

* proszę wymienić grupę zawodową

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty – nie dotyczy

- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym - dokonano korekty ujawnionej nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2018,
która wynikła z uzgodnienia sald z Urzędem Miasta Mysłowice w wysokości 30,00 złotych

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym-
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- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający
ze sprawozdaniem za rok obrotowy :
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych)

1.01.2018
35.664,24

1.12.2018
0,00,-
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1

1.2 Siedzibę jednostki

Mysłowice

1.3 Adres jednostki

Mysłowice 41-400 ul. Wielka Skotnica 2

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw
programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym :
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

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):

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i
prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości
w momencie oddania do używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę
księgowania środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku
budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według
poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na
stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg
układu w bilansie

1.2. Budynki,
1.3.
I. Wartości
lokale i obiekty
Urządzenia
niematerialne i 1.1. Grunty
inżynierii
techniczne i
prawne
lądowej i
maszyny
wodnej

Wartość – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotowego

26 478,21
0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

123 680,60
0,00

1.4. Środki
1.5. Inne
transportu środki trwałe

4 607 341,15
101 379,18

23 060,26
0,00

0,00
0,00

40 571,90
0,00

101 379,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 478,21

123 680,60

4 708 720,33

23 060,26

0,00

40 571,90

26 478,21
0,00

0,00

2 211 498,88
93 579,30

18 997,20
875,12

0,00
0,00

26 445,23
5 917,23

93 579,30

875,12

0,00

5 917,23

26 478,21

0,00

2 305 078,18

19 872,32

0,00

32 362,46

0,00
0,00

123 680,60
123 680,60

2 395 842,27
2 403 642,15

4 063,06
3 187,94

0,00
0,00

14 126,67
8 209,44

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Dobra kultury

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
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1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

Wartość (zł)

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

5

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
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1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Liczba

Stan na
początek roku
obrotowego

Nie dotyczy
Nie dotyczy

4

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększ eniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

4

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

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.
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Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań
i formy tych zabezpieczeń

zabezpieczonych

na

majątku

jednostki

ze

wskazaniem

charakteru

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i por ęczeń,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane Nie dotyczy
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Ogółem

na koniec
roku obrotowego

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
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Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.
1.

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

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

2.

Nie dotyczy

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone
świadczenia
Wyszczególnienie
Kwota
pracownicze Lp.

1.

Odprawy emerytalne

13.435,32

2.

Nagrody jubileuszowe

48.623,72

3.

Ekwiw.za urlop ,zasiłek na
zagospodarowanie ,zapomogi
zdrowotne, dof. do studiów

13.502,30
75.561,34

Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Informacje
dodatkowe

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie dotyczy
4. Inne istotne informacje – nie dotyczy
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Materiały
Towary

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
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Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

55.242,42

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje
Sprzęt z programu
Wysokie
kompetencje w
mysłowickich
szkołach

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów
budżetowych.nie dotyczy
2.5 Inne informacje:
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunki Zysków i strat jednostki poz.A.VI.
Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową- nie dotyczy
Wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli w stołówce szkolnej

178.331,40

Wpłaty za wyjazd śródroczny dzieci

122.023,00

Wpłaty za duplikaty legitymacji

243,-

Wpłaty za duplikaty świadectw

26,-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem
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Przeciętne
zatrudnienie
44,54
14,5
0
0
59,04

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie dotyczy

- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym – nie dotyczy

- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale (funduszu) własnym

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy:
Odpisy z wyniku finansowego

1.01.2018

31.12.2018

(Nadwyżka środków obrotowych (-))

23.194,28

0, 00,-
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi

1.2 Siedzibę jednostki

Mysłowice

1.3 Adres jednostki

Górnicza 4

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów
nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym :
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne :

nie dotyczy

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

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
1

Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i
prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości
w momencie oddania do używania
5.Inne informacje :

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę
księgowania środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku
budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według
poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na
stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
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Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg
układu w bilansie

1.2. Budynki,
1.3.
I. Wartości
lokale i obiekty
Urządzenia
niematerialne i 1.1. Grunty
inżynierii
techniczne i
prawne
lądowej i
maszyny
wodnej

Wartość – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotowego

13 674,80
0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

98 770,00
0,00

1.4. Środki
1.5. Inne
transportu środki trwałe

4 951 179,67
266 232,11

0,00
0,00

0,00
0,00

3 500,00
0,00

266 232,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 674,80

98 770,00

5 217 411,78

0,00

0,00

3 500,00

13 674,80
0,00

0,00

2 229 666,40
74 649,32
0,00
74 649,32

0,00
0,00

0,00
0,00

758,33
700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

13 674,80

0,00

2 304 315,72

0,00

0,00

1 458,33

0,00
0,00

98 770,00
98 770,00

2 721 513,27
2 913 096,06

0,00
0,00

0,00
0,00

2 741,67
2 041,67

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Dobra kultury

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
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Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

Wartość (zł)

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

1
2
Nie
dotyczy
1.
2.

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

5

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Liczba

Stan na
początek roku
obrotowego

Nie dotyczy
Nie dotyczy

4

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

4

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

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.

5

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na

Zobowiązania

BO
a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

Razem

BZ

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
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
i formy tych zabezpieczeń

zabezpieczonych

na

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Nie dotyczy

majątku

jednostki

ze

wskazaniem

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
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charakteru

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane Nie dotyczy
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Ogółem

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.
1.

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

Nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:
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Dodatkowe
informacje

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Odprawy emerytalne

2.

Nagrody jubileuszowe

3.

Ekwiw.za urlop, zasiłek na
zagospodarowanie, zapomogi
zdrowotne, dof. do studiów

Dodatkowe
informacje

73.803,99
101.152,97

18.612,30
193.569,26

Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
1.16. Inne informacje

1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – Nie dotyczy

4. Inne istotne informacje

nie dotyczy
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Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Informacje
dodatkowe

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Materiały
Towary

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

27.748,40

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje
Sprzęt z programu
Wysokie
kompetencje w
mysłowickich
szkołach
podstawowych

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów
budżetowych - nie dotyczy

2.5. Inne informacje – Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunki Zysków i strat jednostki poz.A.VI.
Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową- nie dotyczy
Wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli w stołówce szkolnej
Wpłaty za wyjazd śródroczny dzieci

116.671,81
0,00

Wpłaty za duplikaty legitymacji

243,-

Wpłaty za duplikaty świadectw

208,-
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
50,96
19,31
0
1,33
0
71,60

* proszę wymienić grupę zawodową

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty – nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym – dokonano korekty ujawnionej nadpłaty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe, która wynikła z
uzgodnienia sald z Urzędem Miasta Mysłowice w wysokości 0,30 groszy

- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale (funduszu) własnym:
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy :
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych(-))
01.01.2018
4016,42

31.12.2018
0,00,-
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki : Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi I Dwujęzycznymi
1.2 Siedzibę jednostki

Mysłowice

1.3 Adres jednostki

Mysłowice 41-400 ul. Ks. Kard .A. Hlonda 14

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Szkoła Realizuje zadania wynikające z przepisów prawa
oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły oparty o wartości chrześcijańskie,
który uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym :
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

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) :

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1

Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i
prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości
w momencie oddania do używania
5. Inne informacje :

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę
księgowania środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku
budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według
poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na
stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

2

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg
układu w bilansie

1.2. Budynki,
1.3.
I. Wartości
lokale i obiekty
Urządzenia
niematerialne i 1.1. Grunty
inżynierii
techniczne i
prawne
lądowej i
maszyny
wodnej

Wartość – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotowego

17 547,30
0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego

192 024,70
0,00

1.4. Środki
1.5. Inne
transportu środki trwałe

6 368 475,19
0,00

49 347,59
0,00

10 000,00
0,00

26 156,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
10 000,00

17 547,30

192 024,70

6 368 475,19

49 347,59

10 000,00
0,00

26 156,80

17 547,30
0,00

0,00
0,00

45 166,10
813,07

450,00
0,00

25 196,80
720,00

0,00

0,00

2 566 300,69
186 998,84
0,00
186 998,84

813,07

0,00

720,00

17 547,30

0,00

2 753 299,53

45 979,17

450,00
0,00

25 916,80

0,00
0,00

192 024,70
192 024,70

3 802 174,50
3 615 175,66

4 181,49
3 368,42

9 550,00
0,00

960,00
240,00

Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Lp.

Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

3

Dodatkowe
informacje

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść
(nr działki,
nazwa)

Lp
.
1
1.

2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

Wartość (zł)

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

5

1
2
1. Nie dotyczy
2.

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

Nie dotyczy
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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

4

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2

2.

Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

4

5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

5

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
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
i formy tych zabezpieczeń

zabezpieczonych

na

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Nie dotyczy

majątku

jednostki

ze

wskazaniem

charakteru

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane Nie dotyczy
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.
1.

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku
obrotowego

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

Nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Odprawy emerytalne

58.783,17

2.

Nagrody jubileuszowe

141.237,74

3.

Ekwiw.za urlop, zapomogi
zdrowotne, dof. do studiów

28.192,30
228.213,21

Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Informacje
dodatkowe

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – Nie dotyczy
4. Inne istotne informacje - nie dotyczy
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Materiały
Towary

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
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Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje
Sprzęt z
programu
Wysokie
kompetencje w
mysłowickich
szkołach
podstawowych

Kwota

1.

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

35.127,40

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów
budżetowych

2.5. Inne informacje – Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunki Zysków i strat jednostki poz.A.VI.
Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową- nie dotyczy
Wpłaty za żywienia dzieci i nauczycieli w stołówce szkolnej
Wpłaty za wyjazd śródroczny dzieci

- 161.440,56
102.000,-

Wpłaty za duplikaty legitymacji

450,-

Wpłaty za duplikaty świadectw

52,-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
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Przeciętne
zatrudnienie
117,75
34,92
0

4.

Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych

5.

Inne*
Ogółem

1,75

154,42

* proszę wymienić grupę zawodową

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie dotyczy

- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym – nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy:
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych(-))

01.01.2018
7.416,99

31.12.2018
0,00
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 14

1.2 Siedzibę jednostki

Mysłowice

1.3 Adres jednostki

Mysłowice 41-400

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz
uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym :
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

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) :

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
1

dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i
prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości
w momencie oddania do używania
5. Inne informacje :
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę
księgowania środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku
budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według
poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na
stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

2

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg
układu w bilansie

1.2. Budynki,
1.3.
I. Wartości
lokale i obiekty
Urządzenia
niematerialne i 1.1. Grunty
inżynierii
techniczne i
prawne
lądowej i
maszyny
wodnej

1.4. Środki
1.5. Inne
transportu środki trwałe

Wartość – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotowego

2 958,57
0,00

2 958,57

42 155,70

851 428,29

15 027,63

0,00

0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego

2 958,57
0,00

0,00

512 513,08
20 332,66

15 027,63
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20 332,66

0,00

42 155,70
0,00

0,00

851 428,29
0,00

15 027,63
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

Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

0,00

0,00

0,00

0,00

532 845,74

15 027,63

0,00

0,00

0,00
0,00

42 155,70
42 155,70

338 915,21
318 582,55

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Lp.

Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

3

Dodatkowe
informacje

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść
(nr działki,
nazwa)

Lp
.
1
1.

2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

5

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

Nie dotyczy
Nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku ob rotowego,
zwiększeniach,
wykorzystaniu,
rozwiązaniu
i
stanie
na
koniec
roku
obrotowego
z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

4

1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

Wykorzystanie
w ciągu roku*

4

5

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
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BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
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
i formy tych zabezpieczeń

zabezpieczonych

na

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Nie dotyczy

majątku

jednostki

ze

wskazaniem

charakteru

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane Nie dotyczy
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na koniec
roku obrotowego

4.
5.

umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

Nie dotyczy
Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozlic zeń
międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników
aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.
1.

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

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

2.

Nie dotyczy

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone
świadczenia
Wyszczególnienie
Kwota
pracownicze Lp.

Dodatkowe
informacje

0

1.

Odprawy emerytalne

2.

Nagrody jubileuszowe

14.693,53

3.

Ekwiw.za urlop ,zasiłek na
zagospodarowanie ,zapomogi
zdrowotne, dof. do studiów

23.077,60
37.771,13

Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Informacje
dodatkowe

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie dotyczy
4. Inne istotne informacje nie dotyczy
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Materiały
Towary

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
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Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym
Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

30944,26

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje
Sprzęt z programu
Wysokie
kompetencje w
mysłowickich
szkołach
podstawowych

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów
budżetowych.nie dotyczy

2.5. Inne informacje : Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunki Zysków i strat jednostki poz.A.VI.
Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową- nie dotyczy

Wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli w stołówce szkolnej
Wpłaty za wyjazd śródroczny dzieci

nie dotyczy
28.290,-

Wpłaty za duplikaty legitymacji

54,-

Wpłaty za duplikaty świadectw

52,-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
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Przeciętne
zatrudnienie
20,06
4,63
0
0

5.

Inne*
Ogółem

24,69

* proszę wymienić grupę zawodową

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty – nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym – nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale (funduszu) własnym.
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający
ze sprawozdaniem za rok obrotowy :
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych(-) ) 1.01.2018
1956,27

31.12.2018
0,00
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

II Liceum Ogólnokształcące
ul. Mikołowska 3

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

5E20F262A0725A61
sporządzony

271196250

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

6 621 827,76

6 426 869,34

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

6 397 932,71

6 225 340,12

0,00

A.I Fundusz jednostki

9 095 798,33

8 841 769,86

6 621 827,76

6 426 869,34

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-2 662 201,38

-2 616 429,74

6 621 827,76

6 426 869,34

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

62 067,40

62 067,40

A.II.2 Strata netto (-)

-2 662 201,38

-2 616 429,74

0,00

0,00

-35 664,24

0,00

6 554 319,09

6 361 746,85

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

5 441,27

3 055,09

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

271 372,58

220 518,66

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

271 372,58

220 518,66

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

10 383,82

6 628,53

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

52 666,24

21 481,42

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

88 205,89

75 980,95

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

118 268,50

114 240,80

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5E20F262A0725A61 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

47 477,53

18 989,44

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

1 848,13

2 186,96

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

1 848,13

2 186,96

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

6 973,16

5 686,25

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

1 717,43

3 470,43

48,34

54,51

4 951,39

1 761,51

256,00

399,80

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

40 504,37

13 303,19

0,00

0,00

40 504,37

13 303,19

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5E20F262A0725A61 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

6 669 305,29

6 445 858,78

Suma pasywów

6 669 305,29

6 445 858,78

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5E20F262A0725A61 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu
Korekta kwoty w pozycji B.II.2 -aktywa
Korekta kwoty w pozycji A.II.2 -pasywa

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5E20F262A0725A61 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
II Liceum Ogólnokształcące

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271196250

360915D99DC2D27F

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

326,00

379,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

326,00

379,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 717 608,36

2 669 424,79

B.I.

Amortyzacja

194 958,42

194 958,42

B.II.

Zużycie materiałów i energii

318 544,67

337 527,12

B.III.

Usługi obce

42 371,10

76 071,78

B.IV.

Podatki i opłaty

3 089,00

3 738,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 727 012,90

1 640 275,71

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

431 632,27

416 591,88

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

261,88

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-2 717 282,36

-2 669 045,79

D.

Pozostałe przychody operacyjne

54 994,78

63 107,28

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

54 994,78

63 107,28

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

582,94

2019-04-16

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

360915D99DC2D27F Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

582,94

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-2 662 287,58

-2 606 521,45

G.

Przychody finansowe

86,20

65,94

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

86,20

65,94

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 662 201,38

-2 606 455,51

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

9 974,23

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 662 201,38

-2 616 429,74

2019-04-16

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

360915D99DC2D27F Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Korekta kwoty pozycji B.IV

2019-04-16

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

360915D99DC2D27F Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
II Liceum Ogólnokształcące

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271196250

C0F44DF61C7DC351

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

9 218 431,36

9 095 798,33

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

2 500 548,53

2 444 669,22

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 500 548,53

2 444 669,22

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2 623 181,56

2 698 697,69

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

2 619 517,87

2 662 201,38

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

732,44

832,07

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2 931,25

35 664,24

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

9 095 798,33

8 841 769,86

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

C0F44DF61C7DC351 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-2 697 865,62

-2 616 429,74

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 662 201,38

-2 616 429,74

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-35 664,24

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

6 397 932,71

6 225 340,12

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

C0F44DF61C7DC351 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Korekta kwoty III.2 strata za rok ubiegły

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

C0F44DF61C7DC351 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
Szkoła Podstawowa Nr 14

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul.3 -go Maja 19
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721107

FFDDEA361910646F

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

42 180,00

28 396,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

42 180,00

28 396,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 500 068,05

1 733 526,51

B.I.

Amortyzacja

20 332,66

43 757,93

B.II.

Zużycie materiałów i energii

87 116,22

143 480,96

B.III.

Usługi obce

82 582,89

61 651,98

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 045 206,54

1 184 488,26

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

264 829,74

300 147,38

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 457 888,05

-1 705 130,51

D.

Pozostałe przychody operacyjne

5 497,23

37 047,02

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

5 497,23

37 047,02

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

55,80

2019-04-29

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FFDDEA361910646F Korekta nr 2
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

55,80

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 452 390,82

-1 668 139,29

G.

Przychody finansowe

5,56

0,00

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

5,56

0,00

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 452 385,26

-1 668 139,29

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

665,39

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 452 385,26

-1 668 804,68

2019-04-29

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FFDDEA361910646F Korekta nr 2
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Skorygowano pkt B.I Amortyzacja

2019-04-29

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FFDDEA361910646F Korekta nr 2
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Szkoła Podstawowa Nr 1
Wielka Skotnica 2

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

5871C066B042C0F7
sporządzony

000721171

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

2 537 712,60

2 538 720,13

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

2 158 035,36

2 119 757,15

0,00

A.I Fundusz jednostki

6 040 941,90

6 423 617,41

2 537 712,60

2 538 720,13

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-3 859 712,26

-4 303 860,26

2 537 712,60

2 538 720,13

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

123 680,60

123 680,60

A.II.2 Strata netto (-)

-3 859 712,26

-4 303 860,26

0,00

0,00

-23 194,28

0,00

2 395 842,27

2 403 642,15

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

4 063,06

3 187,94

B Fundusze placówek

0,00

0,00

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

14 126,67

8 209,44

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

434 230,42

435 216,50

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

434 230,42

435 216,50

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

10 213,46

8 935,08

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

51 502,28

25 254,93

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

152 643,59

163 305,46

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

201 023,90

229 600,80

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.1.4 Środki
transportu
A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5871C066B042C0F7

(kierownik jednostki)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

54 553,18

16 253,52

B.I Zapasy

1 071,20

679,60

B.I.1 Materiały

1 071,20

679,60

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

3 207,50

868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

15 639,69

7 252,23

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

15 639,69

7 252,23

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

9 340,01

5 578,76

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

2,05

185,93

B.II.2 Należności od
budżetów

3,69

2,29

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

5 478,77

3 802,32

B.II.4 Pozostałe
należności

3 855,50

1 588,22

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

44 141,97

9 995,16

0,00

0,00

44 141,97

9 995,16

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5871C066B042C0F7

(kierownik jednostki)
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

2 592 265,78

2 554 973,65

Suma pasywów

2 592 265,78

2 554 973,65

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5871C066B042C0F7

(kierownik jednostki)
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Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5871C066B042C0F7

(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

Wielka Skotnica 2
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721171

50C003A3C5391355

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

50C003A3C5391355

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano poz 2.3 (przchody/ koszty o nadzwyczajnej wartości)
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

50C003A3C5391355

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
Szkoła Podstawowa Nr 1

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

Wielka Skotnica 2
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721171

16FF6F1A8755A669

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

138 189,38

300 036,60

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

138 189,38

300 036,60

B.

Koszty działalności operacyjnej

4 033 401,59

4 681 605,46

B.I.

Amortyzacja

97 837,17

100 371,65

B.II.

Zużycie materiałów i energii

346 406,99

467 364,46

B.III.

Usługi obce

33 357,92

197 210,95

B.IV.

Podatki i opłaty

379,00

1 879,09

B.V.

Wynagrodzenia

2 809 679,78

3 128 424,40

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

745 740,73

786 354,91

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-3 895 212,21

-4 381 568,86

D.

Pozostałe przychody operacyjne

35 423,97

79 339,14

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

35 423,97

79 339,14

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

16,93

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

16FF6F1A8755A669 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

16,93

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-3 859 788,24

-4 302 246,65

G.

Przychody finansowe

75,98

58,32

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

75,98

58,32

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-3 859 712,26

-4 302 188,33

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

1 671,93

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-3 859 712,26

-4 303 860,26

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

16FF6F1A8755A669 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Skorygowano pozycję B II I D III.

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

16FF6F1A8755A669 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 1

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

Wielka Skotnica 2
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721171

63FB3D75D7CDA69B

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

6 089 377,89

6 040 941,90

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

3 977 982,32

4 567 222,53

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

3 887 946,32

4 465 842,75

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

90 036,00

101 379,18

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,60

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

4 026 418,31

4 184 547,02

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

3 885 930,94

3 859 712,26

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

138 893,41

301 419,76

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

1 455,90

23 194,28

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

138,06

220,72

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

6 040 941,90

6 423 617,41

2019-04-30

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

63FB3D75D7CDA69B Korekta nr 1
Strona 1 z 3

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-3 882 906,54

-4 303 860,26

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-3 859 712,26

-4 303 860,26

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-23 194,28

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

2 158 035,36

2 119 757,15

2019-04-30

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

63FB3D75D7CDA69B Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Skorygowani poz. I.1.10 I pozycję I.2.9

2019-04-30

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

63FB3D75D7CDA69B Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Dwujęzycznymi
ul. Górnicza 4

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

87774272F5FE3507
sporządzony

000721231

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

2 823 024,94

3 013 907,73

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

2 383 804,27

2 572 082,76

0,00

A.I Fundusz jednostki

5 252 996,17

7 521 885,30

2 823 024,94

3 013 907,73

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-2 865 175,48

-4 949 802,54

2 823 024,94

3 013 907,73

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

98 770,00

98 770,00

A.II.2 Strata netto (-)

-2 865 175,48

-4 949 802,54

0,00

0,00

-4 016,42

0,00

2 721 513,27

2 913 096,06

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

2 741,67

2 041,67

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

472 637,93

457 024,88

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

472 637,93

457 024,88

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

7 675,85

7 362,21

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

40 740,42

30 478,93

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

184 115,98

172 954,03

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

237 656,70

243 890,70

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
87774272F5FE3507 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

33 417,26

15 199,91

B.I Zapasy

2 489,75

1 731,36

B.I.1 Materiały

2 489,75

1 731,36

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

225,98

10,11

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

2 223,00

2 328,90

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

2 223,00

2 328,90

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

17 494,09

6 086,72

55,65

1,00

414,49

262,17

16 608,08

5 099,08

415,87

724,47

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

13 433,42

7 381,83

0,00

0,00

13 433,42

7 381,83

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
87774272F5FE3507 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

2 856 442,20

3 029 107,64

Suma pasywów

2 856 442,20

3 029 107,64

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
87774272F5FE3507 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu
Korekta kwoty w pozycji B.II.4 -aktywa
Korekta kwoty w pozycji A.II.2 - pasywa

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
87774272F5FE3507 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Górnicza 4
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721231

6D22EFD3DC679670

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

6D22EFD3DC679670

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano poz 2.3 (Przychody/ koszty o nadzwyczajnej wartości)
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

6D22EFD3DC679670

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. ks. Kard. A. Hlonda 14
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

001327329

53541EAB3CF1891B

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.27
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

53541EAB3CF1891B

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano kwote wartości niematerialnych i prawnych pk 1.1
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.27
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

53541EAB3CF1891B

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi i Dwujęzycznymi

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. ks. Kard. A. Hlonda 14
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

001327329

65B1A547568A969D

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

66 835,00

264 298,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

66 835,00

264 298,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

3 816 612,26

9 914 923,83

B.I.

Amortyzacja

121 674,39

188 081,91

B.II.

Zużycie materiałów i energii

343 742,03

709 133,32

B.III.

Usługi obce

34 489,46

181 939,63

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

223,91

B.V.

Wynagrodzenia

2 696 332,66

7 119 958,64

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

620 373,72

1 715 586,42

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-3 749 777,26

-9 650 625,83

D.

Pozostałe przychody operacyjne

27 565,42

69 019,19

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

27 565,42

69 019,19

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

65B1A547568A969D Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-3 722 211,84

-9 581 606,64

G.

Przychody finansowe

37,22

589,81

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

37,22

145,06

G.III.

Inne

0,00

444,75

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-3 722 174,62

-9 581 016,83

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

1 838,72

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-3 722 174,62

-9 582 855,55

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

65B1A547568A969D Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Skorygowano pozycję BII i D III

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

65B1A547568A969D Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul.3 -go Maja 19

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

0C836DBF261918A2
sporządzony

000721107

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

381 070,91

2 211 335,48

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

381 070,91

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

247 460,48

2 058 477,01

A.I Fundusz jednostki

1 701 802,01

3 727 281,69

2 211 335,48

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 452 385,26

-1 668 804,68

381 070,91

2 211 335,48

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

42 155,70

42 155,70

A.II.2 Strata netto (-)

-1 452 385,26

-1 668 804,68

0,00

0,00

-1 956,27

0,00

338 915,21

2 169 179,78

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

146 326,77

169 078,02

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

146 326,77

169 078,02

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

3 349,16

5 868,67

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

13 694,27

9 613,39

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

56 683,32

59 187,54

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

72 560,60

84 675,10

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A Fundusz

Stan na początek
roku

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-04-29

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
0C836DBF261918A2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

12 716,34

16 219,55

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

39,42

9 733,32

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

39,42

9 733,32

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

7 694,65

5 426,84

155,56

155,56

11,15

0,95

7 527,94

5 270,33

B.II.4 Pozostałe
należności

0,00

0,00

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

5 021,69

10 792,71

0,00

0,00

5 021,69

10 792,71

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-04-29

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
0C836DBF261918A2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

393 787,25

2 227 555,03

Suma pasywów

393 787,25

2 227 555,03

2019-04-29

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
0C836DBF261918A2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu
Skorgowano pkt A.II.1.2 AKTYWA

pkt A.II.2 strata netto i pkt A .I fundusz jednostki

2019-04-29

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
0C836DBF261918A2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 14

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul.3 -go Maja 19
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721107

BED1DBB10525A887

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 607 861,47

1 701 802,01

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 499 841,17

3 508 686,58

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 457 685,47

1 634 664,08

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

42 155,70

1 874 022,50

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 405 900,63

1 483 206,90

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 363 337,20

1 452 385,26

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

42 525,12

28 865,37

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

1 956,27

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

38,31

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

1 701 802,01

3 727 281,69

2019-04-29

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BED1DBB10525A887 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 454 341,53

-1 668 804,68

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 452 385,26

-1 668 804,68

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-1 956,27

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

247 460,48

2 058 477,01

2019-04-29

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BED1DBB10525A887 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Skorygowano pkt I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe

2019-04-29

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BED1DBB10525A887 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Górnicza 4
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721231

BB2EB6133E76E808

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

99 264,87

117 378,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

99 264,87

117 378,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 973 702,71

5 120 609,09

B.I.

Amortyzacja

44 082,27

75 349,32

B.II.

Zużycie materiałów i energii

317 562,94

486 955,43

B.III.

Usługi obce

86 213,57

33 350,95

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

1 502,00

B.V.

Wynagrodzenia

2 007 336,80

3 612 140,48

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

518 507,13

911 310,91

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-2 874 437,84

-5 003 231,09

D.

Pozostałe przychody operacyjne

9 240,74

55 001,71

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

9 240,74

55 001,71

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

698,54

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BB2EB6133E76E808 Korekta nr 2
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

698,54

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-2 865 197,10

-4 948 927,92

G.

Przychody finansowe

21,62

30,31

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

21,62

30,31

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 865 175,48

-4 948 897,61

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

904,93

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 865 175,48

-4 949 802,54

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BB2EB6133E76E808 Korekta nr 2
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Skorygowano pozycję BII i D III

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BB2EB6133E76E808 Korekta nr 2
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
ul. ks. Kard. A. Hlonda 14

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

5F53FAF612E6E9C4
sporządzony

001327329

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

4 008 890,69

3 810 808,78

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

3 073 181,49

2 886 864,65

0,00

A.I Fundusz jednostki

6 802 773,10

12 469 720,20

4 008 890,69

3 810 808,78

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-3 722 174,62

-9 582 855,55

4 008 890,69

3 810 808,78

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

192 024,70

192 024,70

A.II.2 Strata netto (-)

-3 722 174,62

-9 582 855,55

0,00

0,00

-7 416,99

0,00

3 802 174,50

3 615 175,66

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

4 181,49

3 368,42

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

9 550,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

960,00

240,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

1 000 316,26

957 814,82

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

1 000 316,26

957 814,82

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

38 883,09

43 627,99

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

77 280,99

52 186,72

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

363 011,05

339 451,75

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

496 769,60

514 520,40

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5F53FAF612E6E9C4

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

64 607,06

33 870,69

B.I Zapasy

1 816,95

1 509,67

B.I.1 Materiały

1 816,95

1 509,67

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

865,48

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

23 506,05

7 827,96

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

23 506,05

7 827,96

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

22 317,07

22 550,34

1 448,79

1 267,97

19,78

49,94

20 194,04

21 056,20

654,46

176,23

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

40 473,04

9 810,68

0,00

0,00

40 473,04

9 810,68

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5F53FAF612E6E9C4

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

4 073 497,75

3 844 679,47

Suma pasywów

4 073 497,75

3 844 679,47

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5F53FAF612E6E9C4

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5F53FAF612E6E9C4

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Górnicza 4
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721231

EC1FF6F2DD6D4D39

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 944 599,59

5 252 996,17

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

7 793 307,02

5 264 504,38

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 955 507,69

4 998 272,27

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

218 765,85

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

1 297 760,22

266 232,11

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

3 321 273,26

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

4 484 910,44

2 995 615,25

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 505 760,41

2 865 175,48

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

100 437,82

126 421,83

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

4 016,42

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

218 765,85

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

561 661,82

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2 098 284,54

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

1,52

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

5 252 996,17

7 521 885,30

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

EC1FF6F2DD6D4D39 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-2 869 191,90

-4 949 802,54

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 865 175,48

-4 949 802,54

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-4 016,42

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

2 383 804,27

2 572 082,76

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

EC1FF6F2DD6D4D39 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Korekta kwoty w pozycji III.3 strata za rok ubiegły

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

EC1FF6F2DD6D4D39 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi i Dwujęzycznymi

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. ks. Kard. A. Hlonda 14
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

001327329

1F9EBC65E375B783

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

I.1.4.

Środki na inwestycje

I.1.5.

Stan na koniec roku
bieżącego

0,00

6 802 773,10

12 548 009,07

9 673 162,53

0,00

0,00

2 994 911,95

9 673 162,53

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

9 543 097,12

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

5 745 235,97

4 006 215,43

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

0,00

3 722 174,62

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

67 808,22

266 288,49

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

7 416,99

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

10 000,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

5 667 427,75

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

10 335,33

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

6 802 773,10

12 469 720,20

2019-04-30

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1F9EBC65E375B783 Korekta nr 2
Strona 1 z 3

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-3 729 591,61

-9 582 855,55

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-3 722 174,62

-9 582 855,55

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-7 416,99

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

3 073 181,49

2 886 864,65

2019-04-30

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1F9EBC65E375B783 Korekta nr 2
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Poprawiono poz I.2.9 inne zmniejszenia

2019-04-30

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1F9EBC65E375B783 Korekta nr 2
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Miejski Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych Mysłowice
ul. Powstańców 6a

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

831933C17BEAA2FE
sporządzony

272150303

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Aktywa trwałe

32 162,82

18 838,76

A.I Wartości
niematerialne i prawne

16 062,82

9 178,76

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

16 100,00

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

-255 419,09

-276 134,11

A.I Fundusz jednostki

2 334 902,69

2 465 841,24

9 660,00

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-2 590 321,78

-2 741 975,35

16 100,00

9 660,00

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.2 Strata netto (-)

-2 590 321,78

-2 741 975,35

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

16 100,00

9 660,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

6 722 988,93

6 787 388,87

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

6 722 988,93

6 787 388,87

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

3 280,88

2 016,38

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

49 789,00

46 208,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

140 735,03

137 411,13

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

131 261,90

139 726,70

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A Fundusz

Stan na początek
roku

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
831933C17BEAA2FE Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

6 435 407,02

6 492 416,00

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

6 397 922,12

6 462 026,66

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

6 397 922,12

6 462 026,66

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

6 170 467,93

5 975 099,62

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

11 248,40

11 791,54

6 159 219,53

5 963 308,08

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

264 939,09

517 316,38

0,00

0,00

264 939,09

517 316,38

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
831933C17BEAA2FE Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

6 467 569,84

6 511 254,76

Suma pasywów

6 467 569,84

6 511 254,76

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
831933C17BEAA2FE Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
831933C17BEAA2FE Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Przedszkole Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi
ul. Laryska 9

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

58411CE6F322334F
sporządzony

270537200

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

120 149,06

1 237 061,80

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

120 149,06

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

-54 726,89

1 078 708,18

A.I Fundusz jednostki

1 596 858,30

2 735 431,09

1 237 061,80

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 651 585,19

-1 656 722,91

120 149,06

1 237 061,80

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

13 830,00

13 830,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 651 585,19

-1 656 722,91

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

102 872,38

1 220 555,11

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

3 446,68

2 676,69

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

183 118,91

169 294,24

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

183 118,91

169 294,24

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

9 391,66

3 512,69

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

9 391,00

10 537,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

67 050,42

66 419,67

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

89 496,30

88 744,20

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

A Fundusz

Stan na początek
roku

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
58411CE6F322334F Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

8 242,96

10 940,62

B.I Zapasy

2 054,91

2 180,68

B.I.1 Materiały

2 054,91

2 180,68

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

7 789,53

80,68

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

6 188,05

8 759,94

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

5 705,44

8 103,59

482,61

656,35

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
58411CE6F322334F Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

128 392,02

1 248 002,42

Suma pasywów

128 392,02

1 248 002,42

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
58411CE6F322334F Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
58411CE6F322334F Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 18
ul. Pocztowa 20

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

7A2433B554C1BBD5
sporządzony

270537914

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

14 868,00

11 682,00

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

-93 199,14

-96 326,60

0,00

A.I Fundusz jednostki

911 860,22

885 580,23

14 868,00

11 682,00

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 005 059,36

-981 906,83

14 868,00

11 682,00

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 005 059,36

-981 906,83

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

14 868,00

11 682,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

108 619,55

108 304,03

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

108 619,55

108 304,03

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

555,01

442,02

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

5 231,00

6 044,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

41 836,64

44 769,44

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

54 805,80

56 884,50

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
7A2433B554C1BBD5 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

552,41

295,43

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

6 191,10

164,07

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

552,41

295,43

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

341,83

42,40

B.II.4 Pozostałe
należności

210,58

253,03

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
7A2433B554C1BBD5 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

15 420,41

11 977,43

Suma pasywów

15 420,41

11 977,43

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
7A2433B554C1BBD5 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
7A2433B554C1BBD5 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Piastowska 7

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

8AE1DFD8CCB53CC8
sporządzony

000721188

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

534 189,07

513 891,16

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

534 189,07

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

329 957,64

286 151,31

A.I Fundusz jednostki

2 488 712,57

2 523 834,97

513 891,16

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-2 156 275,07

-2 237 683,66

534 189,07

513 891,16

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

35 541,10

35 541,10

A.II.2 Strata netto (-)

-2 156 275,07

-2 237 683,66

0,00

0,00

-2 479,86

0,00

498 647,97

478 350,06

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

225 713,35

244 928,45

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

225 713,35

244 928,45

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

3 602,96

17 499,72

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

17 164,86

14 251,87

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

80 711,56

82 853,94

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

109 808,00

119 690,70

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A Fundusz

Stan na początek
roku

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
8AE1DFD8CCB53CC8 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

21 481,92

17 188,60

B.I Zapasy

2 202,53

4 182,67

B.I.1 Materiały

2 202,53

4 182,67

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

1 847,40

2 016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

12 578,57

8 616,22

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

12 578,57

8 616,22

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

1 828,96

1 064,84

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,09

1,56

1 762,88

1 019,41

65,99

43,87

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

17 450,43

11 941,09

0,00

0,00

17 450,43

11 941,09

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
8AE1DFD8CCB53CC8 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

555 670,99

531 079,76

Suma pasywów

555 670,99

531 079,76

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
8AE1DFD8CCB53CC8 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
8AE1DFD8CCB53CC8 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami
Dwujęzycznymi
ul. Piastów Śląskich 8

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

6B2D58B51C9D18D2
sporządzony

000721113

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

3 654 861,15

3 521 326,13

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

3 173 429,47

3 069 176,08

0,00

A.I Fundusz jednostki

6 559 680,20

8 029 760,70

3 654 861,15

3 521 326,13

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-3 381 889,83

-4 960 584,62

3 654 861,15

3 521 326,13

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

141 539,90

141 539,90

A.II.2 Strata netto (-)

-3 381 889,83

-4 960 584,62

0,00

0,00

-4 360,90

0,00

3 510 748,36

3 377 936,15

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

2 572,89

1 850,08

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

528 870,18

474 378,04

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

528 870,18

474 378,04

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

22 613,40

16 535,24

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

40 086,90

30 800,88

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

182 541,10

166 064,15

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

261 061,10

256 309,50

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6B2D58B51C9D18D2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

47 438,50

22 227,99

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

99,40

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

22 567,68

4 568,87

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

22 567,68

4 568,87

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

11 685,92

10 630,24

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

50,51

11 045,44

10 159,54

640,48

420,19

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

35 752,58

11 597,75

0,00

0,00

35 752,58

11 597,75

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6B2D58B51C9D18D2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

3 702 299,65

3 543 554,12

Suma pasywów

3 702 299,65

3 543 554,12

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6B2D58B51C9D18D2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6B2D58B51C9D18D2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Szkoła Podstawowa Sportowa
ul. Gwarków 1

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

4EA0130C766598EF
sporządzony

000721202

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

4 818 922,05

4 680 894,30

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

4 394 528,29

4 225 290,17

0,00

A.I Fundusz jednostki

6 288 162,98

9 148 337,71

4 818 922,05

4 680 894,30

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 891 440,87

-4 923 047,54

4 818 922,05

4 680 894,30

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

66 134,40

66 134,40

A.II.2 Strata netto (-)

-1 891 440,87

-4 923 047,54

0,00

0,00

-2 193,82

0,00

4 720 982,56

4 587 330,92

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

31 805,09

27 428,98

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

469 673,54

487 083,01

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

469 673,54

487 083,01

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

4 690,58

25 583,03

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

38 385,82

34 041,45

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

173 902,21

175 921,30

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

241 175,90

244 268,60

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
4EA0130C766598EF Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

45 279,78

31 478,88

B.I Zapasy

2 155,14

0,00

B.I.1 Materiały

2 155,14

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

438,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

11 081,00

7 268,63

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

11 081,00

7 268,63

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

21 993,82

19 746,80

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

2,81

9,08

21 844,60

19 585,85

146,41

151,87

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

21 130,82

11 732,08

0,00

0,00

21 130,82

11 732,08

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
4EA0130C766598EF Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

4 864 201,83

4 712 373,18

Suma pasywów

4 864 201,83

4 712 373,18

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
4EA0130C766598EF Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
4EA0130C766598EF Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Piastowska 7
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721188

2B77548E9A8258D9

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.24
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

2B77548E9A8258D9

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano pozycję 2.3. (Przychody)
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.24
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

2B77548E9A8258D9

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721202

EF7FBD91141494F8

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

EF7FBD91141494F8

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano punkt Główne składniki aktywów trwałych
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

EF7FBD91141494F8

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Powstańców 6a
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

272150303

FB2D3FBAE0BF63E5

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.27
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

FB2D3FBAE0BF63E5

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano punkt Główne składniki aktywów trwałych
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.27
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

FB2D3FBAE0BF63E5

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Laryska 9
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

270537200

A30EED3F7831FD89

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

A30EED3F7831FD89

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
skorygowano punkt 3 Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

A30EED3F7831FD89

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Pocztowa 20
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

270537914

C6DCBFD51BF99F9B

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

C6DCBFD51BF99F9B

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano punkt Główne składniki aktywów trwałych
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

C6DCBFD51BF99F9B

(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Piastów Śląskich 8
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721113

342BF6E8BE688E0E

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.24
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

342BF6E8BE688E0E

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano pozycję 2.3. (Przychody)
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.24
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

342BF6E8BE688E0E

(kierownik jednostki)
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Mysłowice
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki

41-400 Mysłowice ul Powstańców 6 a

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki - MZOPO zapewnia obsługę finansowa-księgową,
administracyjną ,prawna i techniczną dla szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest
Miasto Mysłowice.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2018r
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% - zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
1

- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież ochronna,
pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o
wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do
używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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)
wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31
grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się
według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega
przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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

2

Główne składniki aktywów trwałych
Nazw a grupy rodzajow ej składnika aktyw ów w g
układu w bilansie

Wartość – stan na początek roku obrotow ego

1.2. Budynki,
I. Wartości
lokale i obiekty
niematerialne i 1.1. Grunty
inżynierii lądow ej i
praw ne
w odnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trw ałe

84 020,30

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

5 555,00

Zw iększenia w artości początkow ej:

103 705,18

- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie w artości początkow ej:
- zbycie
- likw idacja

5 555,00

- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotow ego

84 020,30

Umorzenie – stan na początek roku obrotow ego

67 957,48

Zw iększenia w ciągu roku obrotow ego:

0,00

6 884,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 150,18
87 605,18

0,00

6 440,00

- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotow y

6 884,06

6 440,00

- inne
Zmniejszenie umorzenia

0,00

Umorzenie – stan na koniec roku obrotow ego

5 555,00

74 841,54

0,00

0,00

0,00

0,00

88 490,18

16 062,82

0,00

0,00

0,00

0,00

16 100,00

9 178,76

0,00

0,00

0,00

0,00

9 660,00

Wartość netto składników aktyw ów :
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

Stan na
początek roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Liczba

Stan na
początek roku
obrotowego

Nie dotyczy

4

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Rozwiązanie
Stan na
w ciągu
koniec roku
roku**
obrotowego
6

7

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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.

5

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

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

Kwota
zobowiązań

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

6

1.11.
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

7

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.

Wyszczególnienie (tytuły)

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku
obrotowego

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Inne* ekwiwalenty za urlop
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop

Dodatkowe
informacje

Kwota
119.201,40
76.240,50
2.600,00
198.041,90
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1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Nazwa spółki

Lp.

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 4. Inne istotne informacje
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Materiały
Towary

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
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Informacje
dodatkowe

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
2.3.
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Kwota

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

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

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu
dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
38,25
1
0
0
0
39,25

* proszę wymienić grupę zawodową

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy

11

INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki

Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

1.2 Siedzibę jednostki

Mysłowice

1.3 Adres jednostki

41 – 400 Mysłowice ul Laryska 9

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat ,
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2018
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% - zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
1

Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież ochronna,
pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o
wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do
używania

5. Inne informacje

pkt.5 Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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)
wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31
grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się
według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega
przeniesieniu na stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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

2

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg
układu w bilansie

1.2. Budynki,
1.3.
I. Wartości
lokale i obiekty
Urządzenia
niematerialne i 1.1. Grunty
inżynierii
techniczne i
prawne
lądowej i
maszyny
wodnej

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki trwałe

Wartość – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotowego

6 091,00
0,00

13 830,00
0,00

188 185,86
1 125 427,63
0,00
1 125 427,63

21 096,27
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 091,00

13 830,00

1 313 613,49

21 096,27

0,00

0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego

6 091,00
0,00

0,00

85 313,48
7 744,90

17 649,59
769,99

0,00

0,00

7 744,90

769,99

Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

0,00

6 091,00

0,00

93 058,38

18 419,58

0,00

0,00

0,00
0,00

13 830,00
13 830,00

102 872,38
1 220 555,11

3 446,68
2 676,69

0,00
0,00

0,00
0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury
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1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Kwota odpisów

Dodatkowe informacje

Długoterminowe aktywa niefinansowe
Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

Stan na
początek roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papi erów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

Stan na

Zwiększenia

4

Zmniejszenia

Stan na

początek roku
obrotowego
1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

koniec roku
obrotowego

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.
1
1.

2.

Wyszczególnienie
2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

5

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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

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

Kwota
zobowiązań

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

6

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

Wyszczególnienie (tytuły)

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalenty za urlop ,odprawy
emerytalne ,nag rody
jubileuszowe , zapomogi

Dodatkowe
informacje

Kwota
10.071,69
22.871,86
5.586,00
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zdrowotne
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop

38.529,55

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Nazwa spółki

Lp.

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 4. Inne istotne informacje
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Materiały
Towary

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
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Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Kwota

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

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

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu
dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje; Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI:
żywienie dzieci

– 104.970.,58

opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową - 21.395,87
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
19,45
13,08
0
0
0
32,53

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty Nie dotyczy


Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
Nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy.
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Przedszkole Nr 18
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki 41-400 Mysłowice ul . Pocztowa 20
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat ,
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2018
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% - zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne
i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich
wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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)
wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31
grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się
według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega
przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

2

Główne składniki aktywów trwałych

Nazw a grupy rodzajow ej składnika aktyw ów w g
układu w bilansie

Wartość – stan na początek roku obrotow ego
Zw iększenia w artości początkow ej:

1.2. Budynki,
I. Wartości
lokale i obiekty
niematerialne i 1.1. Grunty
inżynierii lądow ej i
praw ne
w odnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trw ałe

3 620,82

0,00

0,00

0,00

46 234,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 477,00

- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie w artości początkow ej:
- zbycie
- likw idacja

3 477,00

- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotow ego

3 620,82

Umorzenie – stan na początek roku obrotow ego

3 620,82

Zw iększenia w ciągu roku obrotow ego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 757,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 186,00

0,00

0,00

0,00

3 186,00

31 366,12

- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotow y
- inne
Zmniejszenie umorzenia

3 477,00

Umorzenie – stan na koniec roku obrotow ego

3 620,82

0,00

0,00

0,00

0,00

31 075,12

- stan na początek roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 868,00

- stan na koniec roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 682,00

Wartość netto składników aktyw ów :

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
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Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Stan na
początek roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Liczba

Stan na
początek roku
obrotowego

Nie dotyczy

4

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
2. Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

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.

5

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
5 lat
stan na

Zobowiązania

BO
a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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Kwota
zobowiązań
Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

7

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.
1.

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:
– opłacone z góry czynsze

Stan na
początek
koniec
roku
roku obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalenty za urlop , zapomogi
3.
zdrowotne
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop

8

1,372,62
13.708.58
4232.00
19.313,20

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa
spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie
dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki
Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 4. Inne istotne informacje
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu
dochodów budżetowych
2.5. Inne informacje Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI:
żywienie dzieci –

106.440,90

opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową – 20.792,31
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
13,66
9,66
0
0
0
23,32

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty Nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym Nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Miejski Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych Mysłowice

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Powstańców 6a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

272150303

2E2366820F9D4DCB

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

0,00

0,00

A.I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 596 355,25

2 748 246,41

B.I.

Amortyzacja

6 884,06

13 324,06

B.II.

Zużycie materiałów i energii

79 633,83

89 067,15

B.III.

Usługi obce

188 059,24

204 896,15

B.IV.

Podatki i opłaty

3 339,00

3 668,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 935 707,28

2 044 808,40

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

381 855,89

391 561,28

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

875,95

921,37

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-2 596 355,25

-2 748 246,41

D.

Pozostałe przychody operacyjne

6 033,47

6 271,06

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

6 033,47

6 271,06

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2E2366820F9D4DCB Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-2 590 321,78

-2 741 975,35

G.

Przychody finansowe

0,00

0,00

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

0,00

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 590 321,78

-2 741 975,35

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 590 321,78

-2 741 975,35

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2E2366820F9D4DCB Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2E2366820F9D4DCB Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Laryska 9
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

270537200

9F11B880F7A56514

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

118 294,87

134 317,70

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

118 294,87

134 317,70

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 770 258,71

1 799 495,26

B.I.

Amortyzacja

5 474,52

8 514,89

B.II.

Zużycie materiałów i energii

176 518,65

168 526,58

B.III.

Usługi obce

21 941,65

20 459,18

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 250 069,86

1 273 965,29

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

316 254,03

328 029,32

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 651 963,84

-1 665 177,56

D.

Pozostałe przychody operacyjne

334,53

8 427,60

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

334,53

8 427,60

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

9F11B880F7A56514 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 651 629,31

-1 656 749,96

G.

Przychody finansowe

44,12

27,05

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

44,12

27,05

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 651 585,19

-1 656 722,91

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 651 585,19

-1 656 722,91

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

9F11B880F7A56514 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 18

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Pocztowa 20
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

270537914

92145E63E6213872

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

114 731,71

133 412,05

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

114 731,71

133 412,05

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 120 154,15

1 115 569,11

B.I.

Amortyzacja

1 062,00

3 186,00

B.II.

Zużycie materiałów i energii

105 898,65

116 861,75

B.III.

Usługi obce

13 754,21

13 264,51

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

797 732,68

776 390,32

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

201 706,61

205 866,53

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 005 422,44

-982 157,06

D.

Pozostałe przychody operacyjne

201,74

232,96

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

201,74

232,96

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

92145E63E6213872 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 005 220,70

-981 924,10

G.

Przychody finansowe

161,34

17,27

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

161,34

17,27

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 005 059,36

-981 906,83

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 005 059,36

-981 906,83

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

92145E63E6213872 Korekta nr 1
Strona 2 z 3
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główny księgowy
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rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Szkoła Podstawowa Nr 2

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Piastowska 7
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721188

45A065475F8DCA41

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

101 198,50

111 426,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

101 198,50

111 426,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 281 523,10

2 401 634,16

B.I.

Amortyzacja

20 297,91

20 297,91

B.II.

Zużycie materiałów i energii

271 514,80

279 008,83

B.III.

Usługi obce

74 289,97

57 181,67

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 530 970,33

1 639 416,82

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

384 450,09

405 728,93

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-2 180 324,60

-2 290 208,16

D.

Pozostałe przychody operacyjne

24 022,73

53 565,31

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

24 022,73

53 565,31

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-2 156 301,87

-2 236 642,85

G.

Przychody finansowe

26,80

21,06

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

26,80

21,06

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 156 275,07

-2 236 621,79

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

1 061,87

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 156 275,07

-2 237 683,66

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

45A065475F8DCA41 Korekta nr 2
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Skorygowano pozycję B .II

i D. III

2019-04-24

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

45A065475F8DCA41 Korekta nr 2
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Piastów Śląskich 8
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721113

375C4D7BB74855D5

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

44 721,10

166 304,40

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

44 721,10

166 304,40

B.

Koszty działalności operacyjnej

3 441 976,26

5 168 972,14

B.I.

Amortyzacja

101 741,34

133 535,02

B.II.

Zużycie materiałów i energii

295 893,34

415 480,04

B.III.

Usługi obce

46 511,93

154 947,67

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

2 388 508,32

3 620 451,43

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

605 364,41

844 557,98

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

3 956,92

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-3 397 255,16

-5 002 667,74

D.

Pozostałe przychody operacyjne

15 349,04

43 030,56

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

15 349,04

43 030,56

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

193,73
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

193,73

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-3 381 906,12

-4 959 830,91

G.

Przychody finansowe

16,29

41,17

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

16,29

41,17

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-3 381 889,83

-4 959 789,74

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

794,88

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-3 381 889,83

-4 960 584,62
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Szkoła Podstawowa Sportowa

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721202

5CB757FE0E76B54A

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

46 666,90

176 022,77

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

46 666,90

176 022,77

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 946 226,39

5 148 105,94

B.I.

Amortyzacja

109 456,24

138 027,75

B.II.

Zużycie materiałów i energii

202 820,80

473 725,24

B.III.

Usługi obce

17 672,28

106 778,68

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

257,52

B.V.

Wynagrodzenia

1 291 420,69

3 560 656,34

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

321 978,86

859 547,85

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

2 877,52

9 112,56

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 899 559,49

-4 972 083,17

D.

Pozostałe przychody operacyjne

8 099,40

50 058,24

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

8 099,40

50 058,24

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

111,20
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

111,20

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 891 460,09

-4 922 136,13

G.

Przychody finansowe

19,22

45,04

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

19,22

45,04

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 891 440,87

-4 922 091,09

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

956,45

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 891 440,87

-4 923 047,54
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 2
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki 41-400 Mysłowice ul Piastowska 7
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki - działalność edukacyjną wychowawczą i opiekuńczą
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2018
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% - zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
1

Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież ochronna,
pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o
wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do
używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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)
wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31
grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się
według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega
przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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

2

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg
układu w bilansie

1.2. Budynki,
1.3.
lokale i obiekty
I. Wartości
Urządzenia
inżynierii
niematerialne i 1.1. Grunty
techniczne i
lądowej i
prawne
maszyny
wodnej

1.4. Środki
1.5. Inne
transportu środki trwałe

Wartość – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotowego

11 543,40
0,00

35 541,10
0,00

1 252 579,62
0,00
0,00
0,00

118 746,65
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 543,40

35 541,10

1 252 579,62

118 746,65

0,00

0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego

11 543,40
0,00

0,00

753 931,65
20 297,91

118 746,65
0,00

0,00

0,00

20 297,91

0,00

0,00

11 543,40

0,00

774 229,56

0,00
118 746,65

0,00

0,00

0,00
0,00

35 541,10
35 541,10

498 647,97
478 350,06

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

3

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

Stan na
początek roku
obrotowego

1
2
1. Nie dotyczy
2.

3

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Liczba

Stan na
początek roku
obrotowego

Nie dotyczy

4

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2.

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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.
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Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

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

Kwota
zobowiązań

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
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1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

Wyszczególnienie (tytuły)

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalenty za urlop , zapomogi
zdrowotne,dofinansowanie do
studiów
Ogółem:

3.

Dodatkowe
informacje

Kwota
0
19.675.,63
5.572,13
25.247.,76

8

*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa
spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 4. Inne istotne informacje
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Materiały
Towary

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
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Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Kwota

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Dodatkowe
informacje
Darowizna Rada
Rodziców 4430.00 laptopy

Kwota

0

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu
dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje; Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI:
żywienie uczniów i pedagogów

–

82.483,00

wyjazd dzieci na zieloną szkołę

-

28.878.60

wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych -

26,00

wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych -

171,00
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy umysłowi
25,1
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
7,5
Uczniowie
0
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
1
Inne*
0
Ogółem
33,6

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty Nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym Nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy

01.01.2018
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

31.12.2018

2.479,86

0
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki 41-400 Mysłowice ul Piastów Śląskich 8
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki - działalność edukacyjną wychowawcza i opiekuńczą
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2018
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% - zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.

1

Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież ochronna,
pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o
wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do
używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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)
wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31
grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się
według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega
przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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

2

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg
układu w bilansie

1.2. Budynki,
1.3.
lokale i obiekty
I. Wartości
Urządzenia
inżynierii
niematerialne i 1.1. Grunty
techniczne i
lądowej i
prawne
maszyny
wodnej

1.4. Środki
1.5. Inne
transportu środki trwałe

Wartość – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotowego

30 669,33
0,00

141 539,90
0,00

5 587 148,86
0,00
0,00
0,00

34 497,49
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 669,33

141 539,90

5 587 148,86

34 497,49

0,00

0,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego

30 669,33
0,00

0,00

2 076 400,50
132 812,21

31 924,60
722,81

0,00

0,00

132 812,21

722,81

0,00

30 669,33

0,00

2 209 212,71

0,00
32 647,41

0,00

0,00

0,00
0,00

141 539,90
141 539,90

3 510 748,36
3 377 936,15

2 572,89
1 850,08

0,00
0,00

0,00
0,00

Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury
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1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

Stan na
początek roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Liczba

Stan na
początek roku
obrotowego
Nie dotyczy

4

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne

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.

5

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

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

Kwota
zobowiązań

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
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1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

7

na koniec
roku obrotowego

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.

Wyszczególnienie (tytuły)

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku obrotowego

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Inne*ekwiwalent za urlop,
zapomogi
3.
zdrowotne,dofinansowanie do
studiów
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop

Dodatkowe
informacje

Kwota
137.702,12
58.896,06
11.480,53
208.078,71
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1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa
spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 4. Inne istotne informacje
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Materiały
Towary

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

9

Informacje
dodatkowe

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe,
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

które

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Kwota

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Dodatkowe
informacje
Komputer,
monitor,ups,
pralka,
wiertarka dar
Rada
Rodziców

Kwota

4.458.00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu
dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI:
żywienie uczniów i pedagogów

– 98.793,60

wyjazd dzieci na zieloną szkołę

-

67.130,00

wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych -

52,00

wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych -

288,00
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
54,75
22,08
0
1
0
77,83

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty Nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym Nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

01.01.2018

31.12.2018

4,360,90

0
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Sportowa
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki

41-400 Mysłowice ul Gwarków 1

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki – działalność edukacyjną wychowawczą i opiekuńczą
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2018
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do dnia
25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma
istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% - zrealizowanych wydatków budżetu
jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.

1

Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane są
jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież ochronna,
pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o
wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do
używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania
środków finansowych pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na
konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W
końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

2

Główne składniki aktywów trwałych

Nazw a grupy rodzajow ej składnika aktyw ów w g
układu w bilansie

Wartość – stan na początek roku obrotow ego

1.2. Budynki,
I. Wartości
lokale i obiekty
niematerialne i 1.1. Grunty
inżynierii lądow ej i
praw ne
w odnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trw ałe

33 707,56

66 134,40

6 234 773,49

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

Wartość – stan na koniec roku obrotow ego

33 707,56

66 134,40

6 234 773,49

0,00

0,00

46 613,88

Umorzenie – stan na początek roku obrotow ego

33 707,56

1 513 790,93

0,00

133 651,64

0,00

133 651,64

0,00

Zw iększenia w artości początkow ej:

46 613,88

- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie w artości początkow ej:
- zbycie
- likw idacja
- inne

Zw iększenia w ciągu roku obrotow ego:

0,00

0,00

14 808,79
0,00

4 376,11

- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotow y

4 376,11

- inne
Zmniejszenie umorzenia

0,00

Umorzenie – stan na koniec roku obrotow ego

33 707,56

0,00

1 647 442,57

0,00

0,00

0,00

- stan na początek roku

0,00

66 134,40

4 720 982,56

0,00

0,00

31 805,09

- stan na koniec roku

0,00

66 134,40

4 587 330,92

0,00

0,00

27 428,98

Wartość netto składników aktyw ów :

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi
wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
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Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Kwota odpisów

Dodatkowe informacje

Długoterminowe aktywa niefinansowe
Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

Stan na
początek roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Liczba

Stan na
początek roku
obrotowego

Nie dotyczy

4

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko
do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się
bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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.

5

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

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

Kwota
zobowiązań

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
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1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

Wyszczególnienie (tytuły)

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalenty za urlop, zapomogi
3.
zdrowotne , dofinansowanie do
studiów
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop

Dodatkowe
informacje

Kwota
42.550,44
88.821,41
37.225,06
168.596,91

8

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa
spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 4. Inne istotne informacje
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Materiały
Towary

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
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Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje
Komputery
projektor,
książki dar Rada
Rodziców i Klub
Olimpijczyka,
sprzęt z
40.134,10
Programu
Wysokie
Kompetencje w
Mysłowickich
Szkołach
Podstawowych
Kwota

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

0

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu
dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI:
żywienie uczniów

– 107.616,74

wyjazd dzieci na zieloną szkołę

-

67.962,00

wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych -

26,00

wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych -

108,00
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
52,14
20,42
0
2
0
74,56

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty Nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym Nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy

01.01.2018
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

31.12.2018

2.193,82

0
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych Mysłowice

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Powstańców 6a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

272150303

81AE37BBEBF89D23

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

2 741 737,70

2 334 902,69

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

2 620 645,73

2 764 677,39

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 570 645,73

2 746 104,39

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

50 000,00

18 573,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

3 027 480,74

2 633 738,84

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

2 921 261,27

2 590 321,78

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

6 219,47

6 271,06

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

50 000,00

18 573,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

50 000,00

18 573,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00
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główny księgowy
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kierownik jednostki
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

2 334 902,69

2 465 841,24

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-2 590 321,78

-2 741 975,35

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 590 321,78

-2 741 975,35

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-255 419,09

-276 134,11

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

81AE37BBEBF89D23
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

81AE37BBEBF89D23
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Laryska 9
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

270537200

024B2D19C7D8FAED

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 522 079,09

1 596 858,30

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 751 289,79

3 026 955,20

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 737 459,79

1 901 527,57

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

110 000,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

13 830,00

1 015 427,63

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 676 510,58

1 888 382,41

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 557 532,57

1 651 585,19

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

118 976,46

126 796,91

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,03

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

110 000,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

1,52

0,31

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

1 596 858,30

2 735 431,09

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

024B2D19C7D8FAED Korekta nr 1
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III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 651 585,19

-1 656 722,91

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 651 585,19

-1 656 722,91

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-54 726,89

1 078 708,18

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

024B2D19C7D8FAED Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

024B2D19C7D8FAED Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 18

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Pocztowa 20
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

270537914

9BFA7754479B39C1

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

832 574,37

911 860,22

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 135 254,51

1 106 372,17

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 119 324,51

1 106 372,17

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

15 930,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 055 968,66

1 132 652,16

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

926 830,08

1 005 059,36

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

113 208,58

127 568,66

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

15 930,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

9BFA7754479B39C1
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

24,14

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

911 860,22

885 580,23

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 005 059,36

-981 906,83

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 005 059,36

-981 906,83

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-93 199,14

-96 326,60

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

9BFA7754479B39C1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

9BFA7754479B39C1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 2

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Piastowska 7
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721188

2558E1EFC62ADFFD

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

2 337 453,59

2 488 712,57

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

2 213 205,21

2 305 847,69

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 213 205,21

2 305 847,69

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2 061 946,23

2 270 725,29

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 959 616,16

2 156 275,07

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

101 936,29

111 970,36

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

393,78

2 479,86

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2558E1EFC62ADFFD
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

2 488 712,57

2 523 834,97

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-2 158 754,93

-2 237 683,66

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 156 275,07

-2 237 683,66

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-2 479,86

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

329 957,64

286 151,31

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2558E1EFC62ADFFD
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2558E1EFC62ADFFD
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Piastów Śląskich 8
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721113

2D15ED3C0915473C

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

4 542 949,11

6 559 680,20

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

5 930 072,42

5 023 876,80

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

3 115 665,91

5 023 876,80

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2 814 406,51

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

3 913 341,33

3 553 796,30

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

2 225 774,03

3 381 889,83

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

45 084,90

167 545,57

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

166,50

4 360,90

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1 642 315,90

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2D15ED3C0915473C
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

6 559 680,20

8 029 760,70

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-3 386 250,73

-4 960 584,62

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-3 381 889,83

-4 960 584,62

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-4 360,90

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

3 173 429,47

3 069 176,08

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2D15ED3C0915473C
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2D15ED3C0915473C
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Sportowa

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Gwarków 1
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721202

9775AC1C592B8FBD

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

0,00

6 288 162,98

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

9 196 816,56

4 930 686,57

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 519 834,39

4 930 686,57

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

77 485,62

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

7 599 496,55

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2 908 653,58

2 070 511,84

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

0,00

1 891 440,87

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

47 530,56

176 877,15

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

2 193,82

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2 859 780,39

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

9775AC1C592B8FBD
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

1 342,63

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

6 288 162,98

9 148 337,71

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 893 634,69

-4 923 047,54

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 891 440,87

-4 923 047,54

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-2 193,82

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

4 394 528,29

4 225 290,17

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

9775AC1C592B8FBD
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

9775AC1C592B8FBD
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 3
ul. Wały 3

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

2F0139DFEAF2B299
sporządzony

271048590

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

7 016,27

6 108,67

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

7 016,27

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

-48 983,54

-47 513,76

A.I Fundusz jednostki

505 334,80

527 361,54

6 108,67

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-554 318,34

-574 875,30

7 016,27

6 108,67

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.2 Strata netto (-)

-554 318,34

-574 875,30

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

5 559,60

5 412,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

1 456,67

696,67

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

57 457,25

55 375,60

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

57 457,25

55 375,60

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

938,11

648,36

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

2 830,00

2 828,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

22 474,38

22 867,78

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

28 889,30

28 963,40

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

2019-03-27

(główny księgowy)
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(rok, miesiąc, dzień)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

1 457,44

1 753,17

B.I Zapasy

1 437,48

1 753,17

B.I.1 Materiały

1 437,48

1 753,17

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

2 325,46

68,06

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

19,96

0,00

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

0,00

0,00

19,96

0,00

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
2F0139DFEAF2B299

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

8 473,71

7 861,84

Suma pasywów

8 473,71

7 861,84

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
2F0139DFEAF2B299

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
2F0139DFEAF2B299

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 4
ul. Wyspiańskiego 16a

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

9A155FDA95A3DF60
sporządzony

271049252

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

PASYWA

A Aktywa trwałe

0,00

0,00

A Fundusz

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

0,00

A.II.1 Środki trwałe
A.II.1.1 Grunty

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

-105 438,42

-95 984,65

A.I Fundusz jednostki

829 092,29

886 699,24

0,00

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-934 530,71

-982 683,89

0,00

0,00

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.2 Strata netto (-)

-934 530,71

-982 683,89

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

108 686,84

104 161,25

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

108 686,84

104 161,25

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

2 921,99

2 953,59

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

6 381,00

6 860,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

41 413,46

40 876,10

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

52 629,50

53 207,80

A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
9A155FDA95A3DF60

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

3 248,42

8 176,60

B.I Zapasy

1 032,75

2 958,76

B.I.1 Materiały

1 032,75

2 958,76

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

5 340,89

263,76

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

2 215,67

5 217,84

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

2 203,68

5 217,84

11,99

0,00

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
9A155FDA95A3DF60

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

3 248,42

8 176,60

Suma pasywów

3 248,42

8 176,60

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
9A155FDA95A3DF60

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
9A155FDA95A3DF60

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 5
ul. Armii Krajowej 28

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

65FF74039BAC724B
sporządzony

271048583

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

25 237,35

23 134,87

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

25 237,35

A.II.1 Środki trwałe
A.II.1.1 Grunty

PASYWA

Stan na koniec
roku

-162 160,43

-146 472,45

A.I Fundusz jednostki

1 548 180,79

1 602 851,15

23 134,87

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 710 341,22

-1 749 323,60

25 237,35

23 134,87

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

17 345,00

17 345,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 710 341,22

-1 749 323,60

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

3 450,05

3 013,56

B Fundusze placówek

0,00

0,00

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

4 442,30

2 776,31

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

190 402,84

177 181,09

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

190 402,84

177 181,09

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

8 455,88

2 792,78

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

9 346,00

12 027,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

69 045,47

73 931,05

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

88 390,20

87 983,40

A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.1.4 Środki
transportu
A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A Fundusz

Stan na początek
roku

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
65FF74039BAC724B

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

3 005,06

7 573,77

B.I Zapasy

502,19

495,82

B.I.1 Materiały

502,19

495,82

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

15 165,29

446,86

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

2 502,87

7 077,95

152,00

164,00

0,00

0,00

2 273,54

6 805,72

77,33

108,23

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
65FF74039BAC724B

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

28 242,41

30 708,64

Suma pasywów

28 242,41

30 708,64

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
65FF74039BAC724B

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
65FF74039BAC724B

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 20
ul. Zapolskiej 1

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

E88D063D10905DE7
sporządzony

271049298

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

77 745,42

73 845,00

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

77 745,42

A.II.1 Środki trwałe
A.II.1.1 Grunty

PASYWA

Stan na koniec
roku

-69 400,89

-61 940,99

A.I Fundusz jednostki

1 197 992,04

1 247 523,80

73 845,00

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 267 392,93

-1 309 464,79

77 745,42

73 845,00

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

44 395,00

44 395,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 267 392,93

-1 309 464,79

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

31 349,62

28 649,68

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

2 000,80

800,32

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

148 618,46

137 529,00

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

148 618,46

137 529,00

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

9 212,12

6 565,61

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

7 140,00

7 033,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

55 249,33

54 533,37

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

70 461,60

69 396,70

A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A Fundusz

Stan na początek
roku

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
E88D063D10905DE7

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

1 472,15

1 743,01

B.I Zapasy

1 086,46

1 343,59

B.I.1 Materiały

1 086,46

1 343,59

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

6 555,41

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

385,69

399,42

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

290,22

399,36

95,47

0,06

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
E88D063D10905DE7

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

79 217,57

75 588,01

Suma pasywów

79 217,57

75 588,01

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
E88D063D10905DE7

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
E88D063D10905DE7

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Integracyjne
ul. Portowa 11a

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

FA236A70E0761508
sporządzony

271048614

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

87 989,94

232 724,53

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

87 989,94

A.II.1 Środki trwałe
A.II.1.1 Grunty

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

-47 240,16

89 980,62

A.I Fundusz jednostki

494 882,04

1 582 349,61

232 724,53

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-542 122,20

-1 492 368,99

87 989,94

232 724,53

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

11 064,00

11 064,00

A.II.2 Strata netto (-)

-542 122,20

-1 492 368,99

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

76 590,16

221 660,53

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

335,78

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

147 137,26

148 502,32

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

147 137,26

148 502,32

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

2 708,18

1 765,82

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

8 727,00

8 684,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

57 520,26

60 644,43

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

73 287,40

77 326,20

A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
FA236A70E0761508

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

11 907,16

5 758,41

B.I Zapasy

3 611,36

5 712,30

B.I.1 Materiały

3 611,36

5 712,30

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

4 894,42

81,87

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

8 295,80

46,11

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

8 248,12

46,11

47,68

0,00

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
FA236A70E0761508

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

99 897,10

238 482,94

Suma pasywów

99 897,10

238 482,94

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
FA236A70E0761508

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
FA236A70E0761508

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami
Dwujęzycznymi
ul. M. Reja 28

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

4D2F1E3AF5FC253D
sporządzony

000721260

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

766 459,58

743 872,21

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

766 459,58

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

344 116,22

321 201,71

A.I Fundusz jednostki

2 052 388,39

4 583 069,57

743 872,21

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 707 182,42

-4 261 867,86

766 459,58

743 872,21

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

63 030,20

63 030,20

A.II.2 Strata netto (-)

-1 707 182,42

-4 261 867,86

0,00

0,00

-1 089,75

0,00

703 429,38

680 842,01

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

436 237,83

429 791,10

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

436 237,83

429 791,10

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

30 579,82

29 495,36

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

33 592,75

27 311,37

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

153 073,22

147 359,96

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

214 474,50

224 478,00

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A Fundusz

Stan na początek
roku

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
4D2F1E3AF5FC253D

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

13 894,47

7 120,60

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

4 517,54

1 106,41

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

4 517,54

1 106,41

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

3 203,18

4 150,82

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

1,03

0,73

B.II.2 Należności od
budżetów

6,07

3,68

3 185,33

4 140,04

10,75

6,37

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

10 691,29

2 969,78

0,00

0,00

10 691,29

2 969,78

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
4D2F1E3AF5FC253D

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

780 354,05

750 992,81

Suma pasywów

780 354,05

750 992,81

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
4D2F1E3AF5FC253D

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
4D2F1E3AF5FC253D

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3
ul. Laryska 101

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

352BCC696A5C38B5
sporządzony

243276596

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

453 020,04

449 628,78

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

453 020,04

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

236 139,97

213 323,93

A.I Fundusz jednostki

2 368 301,71

2 662 931,30

449 628,78

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-2 125 354,38

-2 449 607,37

453 020,04

449 628,78

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

37 952,80

37 952,80

A.II.2 Strata netto (-)

-2 125 354,38

-2 449 607,37

0,00

0,00

-6 807,36

0,00

401 813,30

403 365,82

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

1 383,34

683,34

B Fundusze placówek

0,00

0,00

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

11 870,60

7 626,82

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

253 844,15

270 976,85

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

253 844,15

270 976,85

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

9 436,11

10 322,35

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

24 884,36

21 585,11

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

89 485,72

93 207,65

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

113 836,20

130 451,90

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.1.4 Środki
transportu
A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A Fundusz

Stan na początek
roku

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
352BCC696A5C38B5

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

36 964,08

34 672,00

B.I Zapasy

1 186,31

1 629,62

B.I.1 Materiały

1 186,31

1 629,62

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

5 280,40

140,19

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

10 921,36

15 269,65

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

10 921,36

15 269,65

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

15 049,05

9 738,62

295,91

1,95

1,59

7,36

14 616,39

9 628,87

135,16

100,44

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

20 728,72

23 303,76

0,00

0,00

20 728,72

23 303,76

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
352BCC696A5C38B5

(kierownik jednostki)
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

489 984,12

484 300,78

Suma pasywów

489 984,12

484 300,78

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
352BCC696A5C38B5

(kierownik jednostki)
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Wyjaśnienia do bilansu
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(główny księgowy)
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Przedszkole Nr 4
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki ul. Wyspiańskiego 16A
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Placówka wychowania przedszkolnego, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie
go do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
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Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
każdego kwartału.

Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych
pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na
konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń
z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn
konta 860.
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II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Główne składniki aktywów trwałych
1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1 943,00

21 912,20

11 930,16

6 000,00

1 943,00

21 912,20

11 930,16

6 000,00

1 943,00

21 912,20

11 930,16

6 000,00

1 943,00

21 912,20

11 930,16

6 000,00

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku
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1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
Powierzchnia (m2) Nie dotyczy
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
Nie dotyczy

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

4

5

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

2.

Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem
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BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia

7

na koniec
roku obrotowego

3.
4.
5.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.
3.
4.
6.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Odprawa pośmiertna
Ekwiwalent za urlop
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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13 650,00
7 767,39
749,00
2 809,59
11 404,41
36 380,39

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki
Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - -NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje -NIE DOTYCZY

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych -Nie dotyczy
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 718,38zł
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 84,72zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego w kwocie 102 888,50zł
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
8,25
9,17
1
18,42

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki ul. Mikołaja Reja 28
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na prowadzeniu działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków
dotyczących miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie
dokumentów, które wpłynęły do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów
otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia
sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec
każdego kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
każdego kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych
pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na
konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń
z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn
konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów wg układu w
bilansie

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości
początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między
grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek
roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku

I. Wartości
niematerial 1.1. Grunty
ne i prawne

1.2. Budynki,
lokale i
1.3.
1.4.
obiekty
Urządzenia
Środki
1.5. Inne
inżynierii
techniczne i transport środki trwałe
lądowej i
maszyny
u
wodnej

15 536,18

63 030,20 1 432 500,69

9 801,48

3 679,50

15 536,18

63 030,20 1 432 500,69

9 801,48

3 679,50

9 801,48

3 679,50

15 536,18

0,00

729 071,31
22 587,37
22 587,37

15 363,18

0,00

751 658,68

9 801,48

0,00

63 030,20

703 429,38

0,00
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0,00

3 679,50

0,00

0,00

- stan na koniec roku

63 030,20

680 842,01

0,00

0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
Powierzchnia (m2) Nie dotyczy
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

5

1
2
1. Nie dotyczy
2.

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

1
1.

Wyszczególnienie

2
Rezerwy
długoterminowe

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

4

5

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

2.

ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem
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BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
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na koniec
roku obrotowego

3.
4.
5.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Odprawy
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Dofinansowanie do studiów
Ekwiwalent za urlop
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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34 434,60
60 568,27
16 944,00
4 150,00
4 293,33
7 270,98
127 661,18

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki
Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - -NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje -NIE DOTYCZY
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

46 586,35

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych -NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26zł
-wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje ,duplikaty legitymacji w kwocie 324zł
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 416,95zł
-wpływy z usług ( opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych ) w kwocie 116 270zł
-wpływy z różnych usług (zielona szkoła) w kwocie 70 670zł
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
48,22
12,50

60,72

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

01.01.2018
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-)

1.089,75
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31.12.2018
0

INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Przedszkole Nr 3
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki ul. Wały 3
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Placówka wychowania przedszkolnego, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie
go do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków
dotyczących miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie
dokumentów, które wpłynęły do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów
otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia
sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec
każdego kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
każdego kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych
pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na
konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń
z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn
konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Główne składniki aktywów trwałych

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego

1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

5904,00

3819,48

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

3800,00

3819,48
3819,48

5904,00

Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego

344,40

3800,00

3819,48

2343,33

147,60

760,00

147,60

760,00
3819,48

Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

3

492,00

3103,33

5559,60
5412,00

1456,67
696,67

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje
Nie dotyczy

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Nie
dotyczy
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
Nie dotyczy

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

4

5

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

2.

Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem
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BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
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na koniec
roku obrotowego

3.
4.
5.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
0,00
22 058,90

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe

22 058,90

Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Kwota
kapitału
własnego

Nazwa spółki

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - -NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje -NIE DOTYCZY

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych -NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 943,45zł
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 209,50zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego w kwocie 45 662zł
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

Przeciętne
zatrudnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

7
5
1
13

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Przedszkole Nr 5
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki ul. Armii Krajowej 28
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Placówka wychowania przedszkolnego, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie
go do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków
dotyczących miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie
dokumentów, które wpłynęły do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów
otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia
sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec
każdego kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
każdego kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych
pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na
konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń
z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn
konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Główne składniki aktywów trwałych

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

1 585,00

17 345,00 41 939,90

37 345,51

8 330,00

1 585,00

17 345,00 41 939,90

37 345,51

8 330,00

33 895,46

3887,70

436,49

1 665,99

436,49

1 665,99

1 585,00

0,00

41 939,90

1 585,00

0,00

41 939,90

34 331,95

5 553,69

0,00
0,00

17 345,00
17 345,00

0,00
0,00

3 450,05
3 013,56

4 442,30
2 776,31
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
Powierzchnia (m2) Nie dotyczy
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
Nie dotyczy

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

1
1.

Wyszczególnienie

2
Rezerwy
długoterminowe

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

4

5

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

2.

ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem
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BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
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na koniec
roku obrotowego

3.
4.
5.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

1.

Wyszczególnienie (tytuły)

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.
3.
4.
5.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Dofinansowanie do studiów
Ekwiwalent za urlop
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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0,00
31 627,50
1 614,00
1 920,00
10 918,85
46 080,35

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - -NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje -NIE DOTYCZY
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych -NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 575,74zł
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 711,73zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego w kwocie 180 485,50zł
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
17
16

33

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Przedszkole Nr 20
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki ul. Gabrieli Zapolskiej 1
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Placówka wychowania przedszkolnego , którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i
przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków
dotyczących miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie
dokumentów, które wpłynęły do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów
otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia
sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec
każdego kwartału.
1

Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
każdego kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych
pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na
konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń
z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn
konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Główne składniki aktywów trwałych
1.2. Budynki,
lokale i
1.3.
1.4.
obiekty
Urządzenia Środki
inżynierii
techniczne i transpo
lądowej i
maszyny
rtu
wodnej

1.5. Inne
środki trwałe

44 395,00

107 997,70

26 938,16

23 322,085

44 295,00

107997,70

26 938,16

23 322,08

0,00

76 648,08

26 938,16

21 321,28

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

2 699,94

1 200,48

2 699,94

1 200,48

79 348,02

44 395,00
44 395,00
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31 349,62
28 649,68

26 938,16

22 521,76

2 000,80
800,32

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
Powierzchnia (m2) Nie dotyczy
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

5

1
2
1. Nie dotyczy
2.

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2.

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

4

5

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

2.

Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

6

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
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na koniec
roku obrotowego

3.
4.
5.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.
3.
4.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Ekwiwalent za urlop
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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13 728,00
18 725,99
500,00
1 910,58
34 864,57

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT -

-NIE DOTYCZY

4. Inne istotne informacje -NIE DOTYCZY
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych -NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje
Struktura przychodów
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 270,89zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego w kwocie 106 778,50zł
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
11,28
12,75
2,25
26,28

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Przedszkole Integracyjne
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki ul. Portowa 11A
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Placówka integracyjna wychowania przedszkolnego , którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i
przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków
dotyczących miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie
dokumentów, które wpłynęły do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów
otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia
sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec
każdego kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
każdego kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych
pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na
konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń
z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn
konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Główne składniki aktywów trwałych

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

2 487,00

11 064,00

1.2. Budynki,
1.3.
lokale i
Urządzeni
obiekty
a
inżynierii
techniczne
lądowej i
i maszyny
wodnej

141 095,10
148 498,45

8 577,29

148 498,45

8 577,79
8 577,79

2 487,00

11 064,00

289 593,55

0,00

2 487,00

0,00

64 504,94

8 241,51

3 428,08
3 428,08
8 241,51
2 487,00

0,00

67 933,02

0,00

0,00
0,00

11 064,00
11 064,00

76 590,16
221 660,53

335,78
0,00
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1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

5

1
2
1. Nie dotyczy
2.

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2.

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

1
1.

Wyszczególnienie

2
Rezerwy
długoterminowe

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

4

5

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

2.

ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem
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BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
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na koniec
roku obrotowego

3.
4.
5.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Odprawy rentowe
Zasiłek na zagospodarowanie
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Ekwiwalent za urlop
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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29 328,00
31 133,11
10 062,00
4 834,00
1 294,00
7 188,74
83 839,85

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki
Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - -NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje -NIE DOTYCZY
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych -NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 966,41zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego w kwocie 72 579,35zł
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
17,6
9,33
0,33
27,26

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki Zespół szkolno-Przedszkolny Nr 3
1.2 Siedzibę jednostki Mysłowice
1.3 Adres jednostki ul. Laryska 101
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na prowadzeniu działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków
dotyczących miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie
dokumentów, które wpłynęły do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów
otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia
sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec
każdego kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
każdego kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017
poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych
pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na
konto 870. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń
z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn
konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Główne składniki aktywów trwałych

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Wartość – stan na początek roku
12 956,45 37 952,80 802 333,61
obrotowego
16 940,00
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
16 940,00
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
12 956,45 37 952,80 819 273,61
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
12 956,45
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
12 956,45
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

0,00
0,00

0,00

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

8 477,00

33 731,38

8 477,00

33 731,38

400 520,31

7 093,66

15 387,48

700,00

4 243,78

15 387,48

700,00

4 243,78

415 907,79

7 793,66

26 104,56

37 952,80 401 813,30
37 952,80 403 365,82

1 383,34
683,34

11 870,60
7 626,82
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0,00

33 731,38

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Nie
dotyczy
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Zmiany w trakcie roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
Nie dotyczy

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2.

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

5

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

4

5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem
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BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
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na koniec
roku obrotowego

3.
4.
5.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Wyszczególnienie (tytuły)

Lp.

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego
Nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Odprawy emerytalne

0,00

2.

Nagrody jubileuszowe

8 959,10

3.
4.
5.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Dofinansowanie do studiów
Ekwiwalent za urlop
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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22 958,00
5 280,00
10 705,06
47 902,16

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki
Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT -

-NIE DOTYCZY

4. Inne istotne informacje -NIE DOTYCZY

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

61 861,62

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych -NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów
-wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje ,duplikaty legitymacji w kwocie 72zł
-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 611,30zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 584,02zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego w kwocie 72 499,58zł
-wpływy z usług (opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych) w kwocie 62 910,77zł
-wpływy z różnych dochodów ( zielona szkoła) w kwocie 49 700zł
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
31
18
1
50

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

01.01.2018
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-)

6.807,36
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31.12.2018
0

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wały 3
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

271048590

13D3E7ADD136E233

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

13D3E7ADD136E233

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

13D3E7ADD136E233

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wyspiańskiego 16a
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

wersja robocza

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

271049252
II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

wersja robocza

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

wersja robocza

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Armii Krajowej 28
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

271048583

6BC2B77502578B02

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

6BC2B77502578B02

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

6BC2B77502578B02

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Zapolskiej 1
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

271049298

721FC9B98FD291E8

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

721FC9B98FD291E8

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Pomyłka w kwocie - wartość stan na poczatek roku obrotowego- informacja opisowa do bilansu
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

721FC9B98FD291E8

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Portowa 11a
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

271048614

8EF7C93E14C3BD62

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

8EF7C93E14C3BD62

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Pomyłka w kwocie w pozycji zmniejszenie wartości początkowej w informacji opisowej do bilansu
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

8EF7C93E14C3BD62

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. M. Reja 28
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721260

85EA34F982F1DDF3

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.27
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

85EA34F982F1DDF3

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Błąd w kwocie w tabeli 1,1 oraz zmiana w tabeli 2.3 w części opisowej do bilansu.
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.27
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

85EA34F982F1DDF3

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Laryska 101
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

243276596

02B6EF30FB731449

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

02B6EF30FB731449

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Pomyłka w kwocie umorzenia-zmiana w informacji opisowej
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.25
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

02B6EF30FB731449

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 3

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wały 3
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271048590

407EFE152ECB54FC

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

52 981,58

57 814,95

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

52 981,58

57 814,95

B.

Koszty działalności operacyjnej

607 395,42

632 791,21

B.I.

Amortyzacja

907,60

907,60

B.II.

Zużycie materiałów i energii

75 006,32

71 251,08

B.III.

Usługi obce

37 584,91

31 942,70

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

398 597,40

427 618,55

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

95 299,19

101 071,28

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-554 413,84

-574 976,26

D.

Pozostałe przychody operacyjne

88,00

99,00

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

88,00

99,00

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

407EFE152ECB54FC
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-554 325,84

-574 877,26

G.

Przychody finansowe

7,50

1,96

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

7,50

1,96

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-554 318,34

-574 875,30

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-554 318,34

-574 875,30

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

407EFE152ECB54FC
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

407EFE152ECB54FC
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 4

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wyspiańskiego 16a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271049252

7E1EBA5B30C10723

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

116 693,43

129 691,60

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

116 693,43

129 691,60

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 051 420,25

1 112 599,61

B.I.

Amortyzacja

1 000,00

0,00

B.II.

Zużycie materiałów i energii

145 090,00

155 371,05

B.III.

Usługi obce

16 826,04

17 188,41

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

705 705,72

750 150,91

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

182 754,09

189 889,24

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

44,40

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-934 726,82

-982 908,01

D.

Pozostałe przychody operacyjne

175,65

201,53

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

175,65

201,53

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

7E1EBA5B30C10723
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-934 551,17

-982 706,48

G.

Przychody finansowe

20,46

22,59

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

20,46

22,59

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-934 530,71

-982 683,89

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-934 530,71

-982 683,89

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

7E1EBA5B30C10723
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

7E1EBA5B30C10723
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 5

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Armii Krajowej 28
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271048583

1D6C9AE251664EBE

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

192 329,48

221 772,97

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

192 329,48

221 772,97

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 902 989,11

1 974 891,48

B.I.

Amortyzacja

3 050,99

2 102,48

B.II.

Zużycie materiałów i energii

282 603,92

284 348,09

B.III.

Usługi obce

27 288,36

40 921,81

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 260 677,82

1 311 407,71

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

329 368,02

336 111,39

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 710 659,63

-1 753 118,51

D.

Pozostałe przychody operacyjne

286,99

3 782,91

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

286,99

3 782,91

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1D6C9AE251664EBE
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 710 372,64

-1 749 335,60

G.

Przychody finansowe

31,42

12,00

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

31,42

12,00

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 710 341,22

-1 749 323,60

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 710 341,22

-1 749 323,60

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1D6C9AE251664EBE
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1D6C9AE251664EBE
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 20

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Zapolskiej 1
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271049298

3C5A484CAA4CB9B2

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

119 150,50

131 049,39

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

119 150,50

131 049,39

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 386 768,57

1 444 650,29

B.I.

Amortyzacja

3 900,42

3 900,42

B.II.

Zużycie materiałów i energii

181 339,48

187 045,61

B.III.

Usługi obce

24 436,09

23 810,79

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

950 010,87

995 351,93

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

227 081,71

234 541,54

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 267 618,07

-1 313 600,90

D.

Pozostałe przychody operacyjne

203,46

4 126,01

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

203,46

4 126,01

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 267 414,61

-1 309 474,89

G.

Przychody finansowe

21,68

10,10

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

21,68

10,10

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 267 392,93

-1 309 464,79

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 267 392,93

-1 309 464,79

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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Wyjaśnienia do sprawozdania
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główny księgowy
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Integracyjne

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Portowa 11a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271048614

3B0FC7651D19DA88

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

33 703,85

85 545,76

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

33 703,85

85 545,76

B.

Koszty działalności operacyjnej

575 932,88

1 579 202,04

B.I.

Amortyzacja

975,72

3 428,08

B.II.

Zużycie materiałów i energii

50 625,66

119 285,01

B.III.

Usługi obce

8 703,27

17 630,01

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

416 258,06

1 157 356,22

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

99 370,17

281 455,72

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

47,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-542 229,03

-1 493 656,28

D.

Pozostałe przychody operacyjne

99,13

1 613,13

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

99,13

1 613,13

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

335,78

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-27

główny księgowy
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

335,78

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-542 129,90

-1 492 378,93

G.

Przychody finansowe

7,70

9,94

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

7,70

9,94

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-542 122,20

-1 492 368,99

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-542 122,20

-1 492 368,99

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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Wyjaśnienia do sprawozdania
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. M. Reja 28
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721260

25E465E9773AB49F

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

53 470,00

188 706,95

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

53 470,00

188 706,95

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 761 982,33

4 511 651,43

B.I.

Amortyzacja

7 528,68

22 587,37

B.II.

Zużycie materiałów i energii

236 275,07

453 472,53

B.III.

Usługi obce

21 765,02

141 431,70

B.IV.

Podatki i opłaty

747,29

19,63

B.V.

Wynagrodzenia

1 189 334,20

3 125 018,96

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

306 332,07

769 121,24

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 708 512,33

-4 322 944,48

D.

Pozostałe przychody operacyjne

1 319,16

61 275,97

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

1 319,16

61 275,97

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-27
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 707 193,17

-4 261 668,51

G.

Przychody finansowe

10,75

31,02

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

10,75

31,02

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 707 182,42

-4 261 637,49

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

230,37

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 707 182,42

-4 261 867,86

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Laryska 101
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

243276596

B996D291DD9D6418

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

164 128,29

208 377,67

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

164 128,29

208 377,67

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 326 778,99

2 715 012,97

B.I.

Amortyzacja

19 650,97

20 331,26

B.II.

Zużycie materiałów i energii

282 158,68

320 496,37

B.III.

Usługi obce

73 137,95

116 402,36

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

51,80

B.V.

Wynagrodzenia

1 548 543,56

1 792 128,22

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

403 287,83

465 602,96

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-2 162 650,70

-2 506 635,30

D.

Pozostałe przychody operacyjne

40 832,12

63 561,75

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

40 832,12

63 561,75

E.

Pozostałe koszty operacyjne

3 600,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.
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E.I.

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

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G.

Przychody finansowe

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

G.II.

Odsetki

G.III.

3 600,00

0,00

0,00

0,00

-2 125 418,58

-2 443 073,55

64,20

51,29

0,00

0,00

64,20

51,29

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 125 354,38

-2 443 022,26

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

6 585,11

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 125 354,38

-2 449 607,37

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

B996D291DD9D6418
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

B996D291DD9D6418
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 3

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wały 3
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271048590

FB033E946C2477FF

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

468 159,80

505 334,80

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

599 183,61

632 023,55

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

599 183,61

632 023,55

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

562 008,61

609 996,81

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

509 951,22

554 318,34

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

52 057,39

55 678,47

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

505 334,80

527 361,54

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-554 318,34

-574 875,30

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-554 318,34

-574 875,30

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-48 983,54

-47 513,76

2019-03-27

główny księgowy
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 4

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wyspiańskiego 16a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271049252

DF239BEEA9C2FD3B

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

729 785,65

829 092,29

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 027 013,85

1 116 988,24

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 027 013,85

1 116 988,24

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

927 707,21

1 059 381,29

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

811 198,43

934 530,71

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

116 508,77

124 850,58

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DF239BEEA9C2FD3B
Strona 1 z 3

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,01

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

829 092,29

886 699,24

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-934 530,71

-982 683,89

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-934 530,71

-982 683,89

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-105 438,42

-95 984,65

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DF239BEEA9C2FD3B
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DF239BEEA9C2FD3B
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 5

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Armii Krajowej 28
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271048583

AAE54C7E6189A27F

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 414 830,83

1 548 180,79

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 861 679,42

1 972 386,13

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 861 679,42

1 972 386,13

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 728 329,46

1 917 715,77

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 535 249,17

1 710 341,22

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

193 074,93

207 374,55

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

AAE54C7E6189A27F
Strona 1 z 3

I.2.9.

Inne zmniejszenia

5,36

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

1 548 180,79

1 602 851,15

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 710 341,22

-1 749 323,60

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 710 341,22

-1 749 323,60

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-162 160,43

-146 472,45

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

AAE54C7E6189A27F
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

AAE54C7E6189A27F
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 20

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Zapolskiej 1
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271049298

412CECEADF3EF97A

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 100 116,74

1 197 992,04

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 401 011,88

1 441 779,90

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 356 616,88

1 441 779,90

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

44 395,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 303 136,58

1 392 248,14

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 185 714,81

1 267 392,93

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

117 421,77

124 855,21

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

412CECEADF3EF97A
Strona 1 z 3

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

1 197 992,04

1 247 523,80

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 267 392,93

-1 309 464,79

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 267 392,93

-1 309 464,79

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-69 400,89

-61 940,99

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

412CECEADF3EF97A
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

412CECEADF3EF97A
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. M. Reja 28
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721260

AF284983F15057CF

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

0,00

2 052 388,39

4 481 311,46

4 428 648,62

0,00

0,00

1 432 211,59

4 428 648,62

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

63 030,20

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2 986 069,67

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2 428 923,07

1 897 967,44

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

0,00

1 707 182,42

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

53 699,41

189 695,27

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

1 089,75

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2 375 223,66

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

2 052 388,39

4 583 069,57

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3.

2019-04-29

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

AF284983F15057CF Korekta nr 2
Strona 1 z 3

-1 708 272,17

-4 261 867,86

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 707 182,42

-4 261 867,86

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-1 089,75

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

344 116,22

321 201,71

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1.

2019-04-29

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

AF284983F15057CF Korekta nr 2
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Uzupełnienie o kwotę w pozycji rozliczenie wyniku finansowowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2019-04-29

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

AF284983F15057CF Korekta nr 2
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Laryska 101
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

243276596

1BF0956F6B7490BE

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

2 127 061,79

2 368 301,71

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

2 255 839,15

2 647 584,68

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 242 356,10

2 630 644,68

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

13 483,05

16 940,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2 014 599,23

2 352 955,09

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 834 454,24

2 125 354,38

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

165 691,62

203 853,35

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

4 555,82

6 807,36

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

9 883,05

16 940,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1BF0956F6B7490BE
Strona 1 z 3

I.2.9.

Inne zmniejszenia

14,50

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

2 368 301,71

2 662 931,30

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-2 132 161,74

-2 449 607,37

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 125 354,38

-2 449 607,37

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-6 807,36

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

236 139,97

213 323,93

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1BF0956F6B7490BE
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1BF0956F6B7490BE
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Integracyjne

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Portowa 11a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271048614

A4567FE002F82287

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

0,00

494 882,04

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 364 601,36

1 710 752,23

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

477 574,85

1 562 253,78

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

148 498,45

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

887 026,51

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

869 719,32

623 284,66

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

0,00

542 122,20

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

38 099,42

81 162,46

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

831 619,90

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

A4567FE002F82287
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

494 882,04

1 582 349,61

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-542 122,20

-1 492 368,99

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-542 122,20

-1 492 368,99

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-47 240,16

89 980,62

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

A4567FE002F82287
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Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

A4567FE002F82287
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 9
ul. Różyckiego 10 J

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

9FF6B64AE0FA2C0B
sporządzony

271050048

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

PASYWA

6 098,70

3 504,86

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

6 098,70

3 504,86

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

A.II.1 Środki trwałe

6 098,70

3 504,86

0,00

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

-96 066,13

-92 390,51

A.I Fundusz jednostki

909 083,61

921 817,29

-1 005 149,74

-1 014 207,80

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

0,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 005 149,74

-1 014 207,80

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

6 098,70

3 504,86

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

104 599,69

101 801,74

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

104 599,69

101 801,74

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

1 845,90

1 200,30

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

5 312,00

7 675,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

41 096,55

40 403,02

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

50 787,90

52 359,00

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
9FF6B64AE0FA2C0B

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

2 434,86

5 906,37

B.I Zapasy

1 038,94

1 151,91

B.I.1 Materiały

1 038,94

1 151,91

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

5 557,34

164,42

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

1 395,92

4 754,46

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

931,29

4 559,16

B.II.4 Pozostałe
należności

464,63

195,30

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
9FF6B64AE0FA2C0B

(kierownik jednostki)
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

8 533,56

9 411,23

Suma pasywów

8 533,56

9 411,23

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
9FF6B64AE0FA2C0B

(kierownik jednostki)
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Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
9FF6B64AE0FA2C0B

(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 15
ul. Osmańczyka 2

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

431EA490E7281508
sporządzony

270553860

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

80 448,83

79 475,78

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

80 448,83

A.II.1 Środki trwałe

A.II.1.1 Grunty

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

-14 791,14

-9 810,28

A.I Fundusz jednostki

850 792,87

843 774,52

79 475,78

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-865 584,01

-853 584,80

80 448,83

79 475,78

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

25 439,50

25 439,50

A.II.2 Strata netto (-)

-865 584,01

-853 584,80

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

47 716,66

32 148,43

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

18 573,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

7 292,67

3 314,85

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

95 252,94

90 786,06

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

95 252,94

90 786,06

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

2 235,31

1 630,52

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

5 309,00

5 652,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

36 777,90

37 291,18

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

47 127,70

46 148,40

A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
431EA490E7281508

(kierownik jednostki)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

12,97

1 500,00

B.I Zapasy

0,00

1 500,00

B.I.1 Materiały

0,00

1 500,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

3 803,03

63,96

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

12,97

0,00

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

0,00

0,00

12,97

0,00

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
431EA490E7281508

(kierownik jednostki)
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

80 461,80

80 975,78

Suma pasywów

80 461,80

80 975,78

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
431EA490E7281508

(kierownik jednostki)
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Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
431EA490E7281508

(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Przedszkole Nr 16 z Oddziałami
Integracyjnymi
ul. Kawy 4

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

28494903B5E3786A
sporządzony

271048672

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

112 702,96

108 284,71

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

112 702,96

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

-47 503,58

-41 550,67

A.I Fundusz jednostki

1 583 622,52

1 637 726,71

108 284,71

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 631 126,10

-1 679 277,38

112 702,96

108 284,71

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

17 729,00

17 729,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 631 126,10

-1 679 277,38

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

94 973,96

90 555,71

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

167 781,54

159 967,18

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

167 781,54

159 967,18

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

9 126,11

8 442,45

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

10 698,00

9 261,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

60 487,45

60 799,76

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

80 371,00

81 281,90

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A Fundusz

Stan na początek
roku

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
28494903B5E3786A

(kierownik jednostki)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

7 575,00

10 131,80

B.I Zapasy

1 979,25

753,48

B.I.1 Materiały

1 979,25

753,48

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

7 098,98

182,07

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

5 595,75

9 378,32

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

1,16

0,00

5 518,62

9 378,19

75,97

0,13

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
28494903B5E3786A

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

120 277,96

118 416,51

Suma pasywów

120 277,96

118 416,51

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
28494903B5E3786A

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-26

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
28494903B5E3786A

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Dwujęzycznymi
ul. Wielka Skotnica 84 a

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

460540E6AEFA50C7
sporządzony

367539571

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

9 369 758,12

8 998 650,04

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

9 369 758,12

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

8 872 569,16

8 522 875,13

A.I Fundusz jednostki

10 933 925,91

13 851 969,70

8 998 650,04

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-2 059 422,76

-5 329 094,57

9 369 758,12

8 998 650,04

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

72 080,00

72 080,00

A.II.2 Strata netto (-)

-2 059 422,76

-5 329 094,57

0,00

0,00

-1 933,99

0,00

9 292 911,53

8 922 503,45

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

4 766,59

4 066,59

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

517 599,23

484 273,24

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

517 599,23

484 273,24

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

30 722,87

32 087,68

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

37 007,99

25 125,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

188 347,82

168 800,47

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

257 562,40

257 264,60

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

A Fundusz

Stan na początek
roku

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
460540E6AEFA50C7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

20 410,27

8 498,33

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

459,81

131,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

3 498,34

864,49

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

3 498,34

864,49

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

7 661,94

5 090,84

0,00

0,00

42,92

18,42

7 356,85

4 915,86

262,17

156,56

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

12 748,33

3 407,49

0,00

0,00

12 748,33

3 407,49

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
460540E6AEFA50C7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

9 390 168,39

9 007 148,37

Suma pasywów

9 390 168,39

9 007 148,37

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
460540E6AEFA50C7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu
Korekta pozycji B.II.4 Pozostałe należności (AKTYWA) i pozycji A.II.2 Strata netto (PASYWA)

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
460540E6AEFA50C7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul. PCK 209B

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

A59EB9B528CE51D3
sporządzony

364124987

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

7 187 731,26

6 909 632,41

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

7 187 731,26

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

6 888 045,89

6 576 684,18

A.I Fundusz jednostki

9 985 776,32

10 095 427,55

6 909 632,41

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-3 097 087,77

-3 518 743,37

7 187 731,26

6 909 632,41

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

75 886,70

75 886,70

A.II.2 Strata netto (-)

-3 097 087,77

-3 518 743,37

0,00

0,00

-642,66

0,00

7 103 103,81

6 826 845,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

8 740,75

6 900,71

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

309 347,68

360 296,01

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

309 347,68

360 296,01

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

20 373,97

24 269,25

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

20 102,66

22 271,67

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

114 526,02

124 484,05

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

147 501,70

173 757,60

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
A59EB9B528CE51D3 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

9 662,31

27 347,78

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

3 449,50

183,52

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

3 393,83

15 329,92

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

3 393,83

15 329,92

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

2 172,82

8 436,19

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

65,12

190,55

B.II.2 Należności od
budżetów

35,82

2,12

1 402,09

7 988,49

669,79

255,03

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

7 489,49

18 911,59

0,00

0,00

7 489,49

18 911,59

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
A59EB9B528CE51D3 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

7 197 393,57

6 936 980,19

Suma pasywów

7 197 393,57

6 936 980,19

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
A59EB9B528CE51D3 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu
Korekta pozycji B.II.4 Pozostałe należności (AKTYWA) i pozycji A.II.2 Strata netto (PASYWA)

2019-04-16

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
A59EB9B528CE51D3 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Różyckiego 10 J
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

271050048

A307D39427ECF441

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

1.12.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.27
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

A307D39427ECF441

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.27
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

A307D39427ECF441

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Osmańczyka 2
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

270553860

A8F8B9180E87B233

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

1.12.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.27
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

A8F8B9180E87B233

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.27
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

A8F8B9180E87B233

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Kawy 4
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

271048672

97AE74762055DA06

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)
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SJO BeStia

97AE74762055DA06

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano punkt Główne składniki aktywów trwałych
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

97AE74762055DA06

(kierownik jednostki)
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Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wielka Skotnica 84 a
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

367539571

4F6D591605C76B86

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)
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SJO BeStia

4F6D591605C76B86

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano punkt Główne składniki aktywów trwałych
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

4F6D591605C76B86

(kierownik jednostki)
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Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. PCK 209B
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

364124987

9B941F4D65463870

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.16
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)
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SJO BeStia

9B941F4D65463870

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.16
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

9B941F4D65463870

(kierownik jednostki)
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach
1.2 Siedzibę jednostki: budynek położony przy ul. F. Kawy 4 w Mysłowicach
1.3 Adres jednostki: ul. F. Kawy 4 w Mysłowicach
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od
3-6 lat, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, przedszkole może prowadzić oddziały
integracyjne za zgodą organu prowadzącego.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: Sprawozdanie finansowe sporządzone za
okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
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- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych
1.3.
1.2. Budynki,
Urządze
I. Wartości
lokale i obiekty
nia
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
inżynierii
technicz
aktywów wg układu w bilansie
lne i
lądowej i
ne i
prawne
wodnej
maszyn
y
Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

2 848,00 17 729,00
461,25
0,00

176 729,87
0,00

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki trwałe

0,00
0,00

0,00 66 387,13
0,00
0,00

461,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 309,25 17 729,00

176 729,87

0,00

0,00

66 387,13

2848

0,00

81 755,91

0,00

0,00

66 387,13

0,00

0,00

4 418,25

0,00

0,00

0,00

461,25

3 309,25

4 418,25

0,00

86 174,16

0,00

0,00

66 387,13

0,00 17 729,00
0,00 17 729,00

94 973,96
90 555,71

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansow

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
Powierzchnia (m2) Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
Zmiany w trakcie roku obrotowego
Stan na koniec
początek roku
roku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
obrotowego
(3 + 4 – 5)
3
4
5
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

5

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2

2.

Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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.
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Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
5 lat
stan na
BO

a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

7

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte
koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
Nie dotyczy
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.
1.

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku obrotowego

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Nie dotyczy

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za urlop, zapomogi
3.
zdrowotne dla nauczycieli,
dofinansowanie do studiów.
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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83 909,10
25 491,74
16 715,99
126 116,83

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki
Nie dotyczy

Kwota
kapitału
własnego
Nie dotyczy

Wartość
Wynik finansowy za
%
Ilość
nominalna
ostatni
rok obrotowy
posiadanego
posiadanyc
posiadanych
zaangażowan
h akcji lub
akcji lub
strata
zysk
ia w kapitale
udziałów
udziałów
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki
Nie dotyczy

Rodzaj
zabezpieczenia
Nie dotyczy

Wysokość
Wartość/
Informacje
zabezpieczonego
wysokość
dodatkowe
zobowiązania
zabezpieczenia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje – NIE DOTYCZY
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat Jednostki poz. A. VI.
− Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
23.322,68
− wpłaty za żywienie dzieci
114.619,45
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – NIE DOTYCZY

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

Przeciętne
zatrudnienie
18,97
11,50

1.

Pracownicy umysłowi

2.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

3.

Uczniowie

0

4.
5.

Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*

0

Ogółem

0
30,47

* proszę wymienić grupę zawodową
−

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty –
NIE DOTYCZY

- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – NIE DOTYCZY
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

− Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – NIE DOTYCZY
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Przedszkole nr 9 w Mysłowicach
1.2 Siedzibę jednostki: budynek przy ul. Różyckiego 10J w Mysłowicach
1.3 Adres jednostki: ul. Różyckiego 10J w Mysłowicach
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od
3-6 lat, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: Sprawozdanie finansowe sporządzone
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków
dotyczących miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów,
które wpłynęły do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie
stosuje się zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5%
zrealizowanych wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych
1.3.
1.2. Budynki, Urządze
I. Wartości
lokale i obiekty
nia
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
inżynierii
technicz
aktywów wg układu w bilansie
lne i
lądowej i
ne i
prawne
wodnej
maszyn
y
Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

2 942,00
0,00

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki trwałe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 21 690,45
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 942,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 690,45

2 942,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 591,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 593,84
2 593,84

2 942,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 185,59

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 098,70
3 504,86
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansow

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
Powierzchnia (m2) Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
początek roku
obrotowego

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

3

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
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1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

5

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2

2.

Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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.
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Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
5 lat
stan na
BO

a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)

BZ

BO

BZ

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte
koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane Nie dotyczy
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.
1.

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:
– opłacone z góry czynsze

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku obrotowego

– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Nie dotyczy

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Zapomogi zdrowotne dla
3.
nauczycieli, dofinansowanie do
studiów.
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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0,00
27 329,71
1 250,00
28 579,71

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Kwota
kapitału
własnego

Nazwa spółki
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wartość
Wynik finansowy za
Ilość
%
nominalna
ostatni
rok obrotowy
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
strata
zysk
udziałów
ia w kapitale
udziałów
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki
Lp

Nazwa innej
jednostki
Nie dotyczy

Rodzaj
zabezpieczenia
Nie dotyczy

Wartość/
Wysokość
Informacje
wysokość
zabezpieczonego
dodatkowe
zabezpieczenia
zobowiązania
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY

4. Inne istotne informacje – NIE DOTYCZY
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat Jednostki poz. A. VI.
 Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
19.322,57
 wpłaty za żywienie dzieci
78.691,11
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – NIE DOTYCZY
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
8,37
10,40
0
1,00
0
19,77

* proszę wymienić grupę zawodową


Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty –
NIE DOTYCZY

- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – NIE DOTYCZY
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – NIE DOTYCZY
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Przedszkole nr 15 w Mysłowicach
1.2 Siedzibę jednostki: budynek położony przy ul. E. Osmańczyka 2 w Mysłowicach
1.3 Adres jednostki: ul. E. Osmańczyka 2 Mysłowice
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od
3-6 lat, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: Sprawozdanie finansowe sporządzone za
okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych
1.2. Budynki,
1.3.
I. Wartości
lokale i obiekty Urządzeni
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.4. Środki
1.5. Inne
1.1. Grunty
inżynierii
a
aktywów wg układu w bilansie
lne i
transportu środki trwałe
lądowej i
techniczne
prawne
wodnej
i maszyny

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

0,00 25 439,50
0,00
0,00

80 912,33
0,00
0,00 18 573,00

0,00 26 389,26
0,00
0,00

18 573,00
0,00

0,00

18 900,54

0,00

0,00

0,00

0,00 25 439,50

62 011,79 18 573,00

0,00

26 389,26

0,00

0,00

33 195,67

0,00

0,00

19 096,59

0,00

0,00

1 944,06

0,00

0,00

3 977,82

0,00

0,00

1 550,29
393,77
5 276,37

0,00

0,00

3 977,82

0,00

0,00

29 863,36

0,00

0,00

23 074,41

47 716,66
0,00
32 148,43 18 573,00

0,00
0,00

7 292,67
3 314,85

18 900,54

0,00 25 439,50
0,00 25 439,50
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
Powierzchnia (m2) Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
Zmiany w trakcie roku obrotowego
początek roku
zwiększenia
zmniejszenia
obrotowego
3
4
5

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
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1.6.Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych

Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

5

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2

2.

Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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.
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Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
5 lat
stan na
BO

a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)

BZ

BO

BZ

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte
koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
Nie dotyczy
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.
1.

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:
– opłacone z góry czynsze

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku obrotowego

– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Nie dotyczy

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za urlop, zapomogi
3.
zdrowotne dla nauczycieli,
dofinansowanie do studiów.
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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30 222,78
16 913,29
3 863,42
50 999,49

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Kwota
kapitału
własnego

Nazwa spółki
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wartość
Wynik finansowy za
Ilość
%
nominalna
ostatni
rok obrotowy
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
strata
zysk
udziałów
ia w kapitale
udziałów
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki
Lp

Nazwa innej
jednostki
Nie dotyczy

Rodzaj
zabezpieczenia
Nie dotyczy

Wartość/
Wysokość
Informacje
wysokość
zabezpieczonego
dodatkowe
zabezpieczenia
zobowiązania
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje – NIE DOTYCZY
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY
NIE DOYCZY

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat Jednostki poz. A. VI.
 Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
14.268,19
 wpłaty za żywienie dzieci
63.277,91
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – NIE DOTYCZY
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

Przeciętne
zatrudnienie

Pracownicy umysłowi

6,25

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

9,00

3.

Uczniowie

0,00

4.

Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych

0,00

5.

Inne*

0,00

1.

15,25

Ogółem

* proszę wymienić grupę zawodową


Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty –
NIE DOTYCZY

- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – NIE DOTYCZY
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – NIE DOTYCZY
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 9

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Różyckiego 10 J
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271050048

78D162E040C32069

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

101 972,84

108 187,83

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

101 972,84

108 187,83

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 119 668,57

1 122 612,19

B.I.

Amortyzacja

2 593,84

2 593,84

B.II.

Zużycie materiałów i energii

157 219,47

146 360,28

B.III.

Usługi obce

69 172,26

69 109,53

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

720 742,88

725 459,61

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

169 940,12

179 088,93

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 017 695,73

-1 014 424,36

D.

Pozostałe przychody operacyjne

12 518,67

181,51

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

12 518,67

181,51

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-26

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

78D162E040C32069
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 005 177,06

-1 014 242,85

G.

Przychody finansowe

27,32

35,05

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

27,32

35,05

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 005 149,74

-1 014 207,80

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 005 149,74

-1 014 207,80

2019-03-26

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

78D162E040C32069
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-26

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

78D162E040C32069
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 15

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Osmańczyka 2
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

270553860

E688F3A46DD6612A

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

75 878,53

81 273,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

75 878,53

81 273,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

942 011,84

935 349,84

B.I.

Amortyzacja

6 000,62

5 921,88

B.II.

Zużycie materiałów i energii

101 206,16

91 417,63

B.III.

Usługi obce

15 163,14

13 187,08

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

658 819,03

666 009,07

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

160 822,89

158 814,18

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-866 133,31

-854 076,84

D.

Pozostałe przychody operacyjne

538,84

487,95

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

538,84

487,95

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-26

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E688F3A46DD6612A
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-865 594,47

-853 588,89

G.

Przychody finansowe

10,46

4,09

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

10,46

4,09

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-865 584,01

-853 584,80

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-865 584,01

-853 584,80

2019-03-26

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E688F3A46DD6612A
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-26

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E688F3A46DD6612A
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 16 z Oddziałami
Integracyjnymi

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Kawy 4
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271048672

29F3E68CC1BFEAE4

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

134 877,89

149 978,90

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

134 877,89

149 978,90

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 769 283,66

1 829 668,29

B.I.

Amortyzacja

4 418,25

4 418,25

B.II.

Zużycie materiałów i energii

212 461,21

216 897,91

B.III.

Usługi obce

53 638,27

51 674,56

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 214 010,27

1 257 050,43

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

284 755,66

299 627,14

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 634 405,77

-1 679 689,39

D.

Pozostałe przychody operacyjne

3 229,25

400,50

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

3 229,25

400,50

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

1,16

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-26

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

29F3E68CC1BFEAE4
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

1,16

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 631 176,52

-1 679 290,05

G.

Przychody finansowe

50,42

12,67

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

50,42

12,67

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 631 126,10

-1 679 277,38

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 631 126,10

-1 679 277,38

2019-03-26

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

29F3E68CC1BFEAE4
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-26

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

29F3E68CC1BFEAE4
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wielka Skotnica 84 a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

367539571

EDFE4DFDBADCCCB6

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

16 896,60

37 726,31

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

16 896,60

37 726,31

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 081 215,97

5 386 897,62

B.I.

Amortyzacja

132 065,31

371 108,08

B.II.

Zużycie materiałów i energii

246 151,78

452 429,41

B.III.

Usługi obce

13 061,07

44 567,94

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

21,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 362 125,01

3 643 738,84

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

327 812,80

875 032,35

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-2 064 319,37

-5 349 171,31

D.

Pozostałe przychody operacyjne

4 885,80

20 495,16

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

4 885,80

20 495,16

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

308,44

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-04-16

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

EDFE4DFDBADCCCB6 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

308,44

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-2 059 433,57

-5 328 984,59

G.

Przychody finansowe

10,81

29,02

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

10,81

29,02

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 059 422,76

-5 328 955,57

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

139,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 059 422,76

-5 329 094,57

2019-04-16

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

EDFE4DFDBADCCCB6 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Korekta kwoty w pozycji D.III. Inne przychody operacyjne
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. PCK 209B
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

364124987

3A07BD531780FC28

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

96 381,61

127 416,13

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

96 381,61

127 416,13

B.

Koszty działalności operacyjnej

3 207 770,08

3 659 609,84

B.I.

Amortyzacja

277 301,81

278 098,85

B.II.

Zużycie materiałów i energii

348 801,04

393 245,32

B.III.

Usługi obce

88 387,67

77 587,55

B.IV.

Podatki i opłaty

21,06

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 991 996,07

2 331 263,64

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

501 262,43

579 414,48

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-3 111 388,47

-3 532 193,71

D.

Pozostałe przychody operacyjne

14 184,22

14 030,17

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

14 184,22

14 030,17

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

429,20

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-04-16

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

3A07BD531780FC28 Korekta nr 1
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

429,20

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-3 097 204,25

-3 518 592,74

G.

Przychody finansowe

116,48

78,04

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

116,48

78,04

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-3 097 087,77

-3 518 514,70

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

228,67

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-3 097 087,77

-3 518 743,37

2019-04-16

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

3A07BD531780FC28 Korekta nr 1
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Wyjaśnienia do sprawozdania
Korekta kwoty w pozycji D.III. Inne przychody operacyjne

2019-04-16

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

3A07BD531780FC28 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha
Korfantego w Mysłowicach
1.2 Siedzibę jednostki: ul. Wielka Skotnica 84a w Mysłowicach
1.3 Adres jednostki: ul. Wielka Skotnica 84a w Mysłowicach
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: prowadzenie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: Sprawozdanie finansowe sporządzone za
okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
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- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych
1.2. Budynki,
I. Wartości
lokale i obiekty
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
inżynierii
aktywów wg układu w bilansie
lne i
lądowej i
prawne
wodnej

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja

8 512,65 72 080,00
138,00
0,00

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4.
Środki
1.5. Inne
transpor środki trwałe
tu

15 083 191,96
0,00

175 084,87
0,00

0,00
0,00

3 538,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 650,65 72 080,00

15 083 191,96

175 084,87

0,00

3 538,00

138,00

0,00

8512,65

0,00

5 790 280,43

170 318,28

0,00

3 538,00

0,00

0,00

370 408,08

700,00

0,00

0,00

370 408,08

700,00

0,00

6 160 688,51

171 018,28

0,00

3 538,00

0,00 72 080,00
0,00 72 080,00

9 292 911,53
8 922 503,45

4 766,59
4 066,59

0,00
0,00

0,00
0,00

138,00
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

8 650,65
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Lp.
1.
2.
2.

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansow

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Nie
dotyczy
Powierzchnia (m )
Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

4

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Stan na
Zmiany w trakcie roku obrotowego
początek roku
zwiększenia
zmniejszenia
obrotowego
3
4
5

Wyszczególnienie

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

5

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2

2.

Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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.
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Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

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

Kwota
zobowiązań
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte
koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
Nie dotyczy
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.

Wyszczególnienie (tytuły)

1.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku obrotowego

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

Nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za urlop, zapomogi
zdrowotne dla nauczycieli,
3.
dofinansowanie do studiów.
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop

Kwota
68 587,80
60 230,40
18 585,48
147 403,68
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Kwota
kapitału
własnego

Nazwa spółki

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wartość
Wynik finansowy za
Ilość
%
nominalna
ostatni
rok obrotowy
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
strata
zysk
udziałów
ia w kapitale
udziałów
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki
Nie dotyczy

Rodzaj
zabezpieczenia
Nie dotyczy

Wartość/
Wysokość
Informacje
wysokość
zabezpieczonego
dodatkowe
zabezpieczenia
zobowiązania
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje – NIE DOTYCZY

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Materiały
Towary

Dodatkowe
informacje

Kwota
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie
Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Kwota

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

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

Dodatkowe
informacje

Kwota
Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat Jednostki poz. A. VI.


Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

304,00


Wpłaty za żywienie dzieci

37.207,98
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – NIE DOTYCZY

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
53,74
22,50
0,00
0,34
0,00
76,58

* proszę wymienić grupę zawodową


Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty –
NIE DOTYCZY



Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – dokonano korekty ujawnionej nadpłaty
podatku od nieruchomości za 2017 r, która wynikła z uzgadniania sald z Urzędem Miasta
Mysłowice w wysokości 1 zł

- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym


Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
nadwyżka środków obrotowych(-))

01.01.2018
1.933,99
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31.12.2018
0

INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Mysłowicach
1.2 Siedzibę jednostki: budynek położony przy ul. PCK 209b w Mysłowicach
1.3 Adres jednostki: ul. PCK 209b w Mysłowicach
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: prowadzenie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: Sprawozdanie finansowe sporządzone za
okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki,
odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych
1.3.
1.2. Budynki, Urządze
I. Wartości
lokale i obiekty
nia
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
inżynierii
technicz
aktywów wg układu w bilansie
lne i
lądowej i
ne i
prawne
wodnej
maszyn
y
Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

4 377,33 75 886,70

0,00

11 050 350,64

0,00

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki trwałe

0,00 29 024,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 377,33 75 886,70

11 050 350,64

0,00

0,00

29 024,20

4 377,33

0,00

3 947 246,83

0,00

0,00

20 283,45

0,00

0,00

276 258,81

0,00

0,00

1 840,04

276 258,81

4 377,33

1 840,04

0,00

4 223 505,64

0,00

0,00

22 123,49

0,00 75 886,70
0,00 75 886,70

7 103 103,81
6 826 845,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 740,75
6 900,71
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.

Kwota odpisów

1.

Długoterminowe aktywa niefinansow

Nie dotyczy

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
Powierzchnia (m2) Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m ) Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wartość (zł)

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

Stan na
koniec roku
obrotowego
(4 + 5 – 6)
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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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
Zmiany w trakcie roku obrotowego
Stan na koniec
początek roku
roku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
obrotowego
(3 + 4 – 5)
3
4
5
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa
należności

1
2
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

5

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2

2.

Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4
Nie dotyczy

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

Nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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.
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Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
5 lat
stan na
BO

a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

BO

BZ

Razem

BO

BZ

Nie
dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.

Hipoteka

3.

Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w Nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Nie dotyczy
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
Nie dotyczy
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.
1.

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku obrotowego

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Nie dotyczy

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za urlop, zapomogi
3.
zdrowotne dla nauczycieli,
dofinansowanie do studiów.
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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0,00
25 345,63
9 203,80
34 549,43

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki
Nie dotyczy

Kwota
kapitału
własnego
Nie dotyczy

Wartość
Wynik finansowy za
%
Ilość
nominalna
ostatni
rok obrotowy
posiadanego
posiadanyc
posiadanych
zaangażowan
h akcji lub
akcji lub
strata
zysk
ia w kapitale
udziałów
udziałów
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki
Nie dotyczy

Rodzaj
zabezpieczenia
Nie dotyczy

Wysokość
Wartość/
Informacje
zabezpieczonego
wysokość
dodatkowe
zobowiązania
zabezpieczenia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje – NIE DOTYCZY
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat Jednostki poz. A. VI.
− Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
11.525,18
− Wpłaty za żywienie dzieci w szkole i przedszkolu
112.900,90
− Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
117,00
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3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – NIE DOTYCZY

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
35,99
13,08
0
0,33
0
49,40

* proszę wymienić grupę zawodową

− Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty –
NIE DOTYCZY
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – dokonano korekty ujawnionej nadpłaty podatku od nieruchomości za
2017 r, która wynikła z uzgadniania sald z Urzędem Miasta Mysłowice w wysokości 0,06 gr
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Odpisy z wyniku finansowego
01.01.2018
31.12.2018
(nadwyżka środków obrotowych (-))
642,66
0
−
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 9

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Różyckiego 10 J
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271050048

098E9FF601DAD2AA

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

879 019,78

909 083,61

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 085 328,00

1 121 164,22

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 085 263,04

1 121 164,22

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

64,96

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 055 264,17

1 108 430,54

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

953 798,10

1 005 149,74

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

101 462,88

103 280,80

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

098E9FF601DAD2AA
Strona 1 z 3

I.2.9.

Inne zmniejszenia

3,19

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

909 083,61

921 817,29

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 005 149,74

-1 014 207,80

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 005 149,74

-1 014 207,80

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-96 066,13

-92 390,51

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

098E9FF601DAD2AA
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

098E9FF601DAD2AA
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 15

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Osmańczyka 2
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

270553860

41F242F3D27F9EA9

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

802 556,78

850 792,87

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

943 896,83

949 899,82

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

918 457,33

931 326,82

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

25 439,50

18 573,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

895 660,74

956 918,17

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

820 620,07

865 584,01

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

74 988,12

77 709,99

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

52,55

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

41F242F3D27F9EA9
Strona 1 z 3

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

13 624,17

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

850 792,87

843 774,52

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-865 584,01

-853 584,80

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-865 584,01

-853 584,80

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-14 791,14

-9 810,28

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

41F242F3D27F9EA9
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

41F242F3D27F9EA9
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 16 z Oddziałami
Integracyjnymi

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Kawy 4
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271048672

8E766D6CE2DB46B5

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 493 693,51

1 583 622,52

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 773 405,02

1 828 781,29

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 755 674,75

1 828 781,29

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

17 729,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

1,27

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 683 476,01

1 774 677,10

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 546 057,59

1 631 126,10

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

137 339,70

143 551,00

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

78,72

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

8E766D6CE2DB46B5
Strona 1 z 3

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

1 583 622,52

1 637 726,71

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 631 126,10

-1 679 277,38

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 631 126,10

-1 679 277,38

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-47 503,58

-41 550,67

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

8E766D6CE2DB46B5
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

8E766D6CE2DB46B5
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wielka Skotnica 84 a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

367539571

FBDFB3A50B63CC47

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

0,00

10 933 925,91

14 341 855,12

5 018 874,60

0,00

0,00

1 590 520,24

5 018 874,60

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

12 751 334,88

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

3 407 929,21

2 100 830,81

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

0,00

2 059 422,76

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

17 393,00

39 474,06

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

1 933,99

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

3 390 536,21

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

10 933 925,91

13 851 969,70

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3.

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FBDFB3A50B63CC47 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

-2 061 356,75

-5 329 094,57

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 059 422,76

-5 329 094,57

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-1 933,99

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

8 872 569,16

8 522 875,13

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1.

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FBDFB3A50B63CC47 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Korekta kwoty w pozycji III.2. strata netto (-)

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FBDFB3A50B63CC47 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. PCK 209B
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

364124987

33D706BBF9D308BF

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

8 333 512,19

9 985 776,32

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

2 864 990,38

3 332 561,25

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 860 940,43

3 332 561,25

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

3 985,20

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

64,75

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 212 726,25

3 222 910,02

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 114 974,07

3 097 087,77

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

96 910,20

125 179,59

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

841,98

642,66

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

9 985 776,32

10 095 427,55

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

33D706BBF9D308BF Korekta nr 1
Strona 1 z 3

-3 097 730,43

-3 518 743,37

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-3 097 087,77

-3 518 743,37

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-642,66

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

6 888 045,89

6 576 684,18

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1.

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

33D706BBF9D308BF Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
Korekta kwoty w pozycji III.2. strata netto (-)

2019-04-16

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

33D706BBF9D308BF Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Wielka Skotnica 84 a

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

C3CAA657FF3E677A
sporządzony

000722377

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

PASYWA

916,66

0,00

A Fundusz

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

916,66

A.II.1 Środki trwałe

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

-143 055,71

-147 162,64

A.I Fundusz jednostki

1 479 129,07

1 505 280,21

0,00

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 622 184,78

-1 652 442,85

916,66

0,00

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 622 184,78

-1 652 442,85

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

916,66

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

153 029,47

157 740,44

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

153 029,47

157 740,44

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

912,59

213,06

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

10 590,00

8 617,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

57 180,71

61 097,70

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

80 395,60

81 572,40

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
C3CAA657FF3E677A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

9 057,10

10 577,80

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

3 950,57

6 240,28

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

3 950,57

6 240,28

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

4 133,53

4 091,52

144,44

0,00

0,00

0,00

3 989,09

4 000,52

B.II.4 Pozostałe
należności

0,00

91,00

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

4 923,57

6 486,28

0,00

0,00

4 923,57

6 486,28

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
C3CAA657FF3E677A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

9 973,76

10 577,80

Suma pasywów

9 973,76

10 577,80

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
C3CAA657FF3E677A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
C3CAA657FF3E677A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 8
ul. Gwarków 22

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

08681AAF7958327C
sporządzony

271049275

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

1 343 966,68

1 317 880,01

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

1 343 966,68

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

1 150 145,47

1 128 869,12

A.I Fundusz jednostki

3 054 510,59

3 063 311,70

1 317 880,01

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 904 365,12

-1 934 442,58

1 343 966,68

1 317 880,01

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

23 746,30

23 746,30

A.II.2 Strata netto (-)

-1 904 365,12

-1 934 442,58

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

1 309 957,29

1 286 319,23

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

10 263,09

7 814,48

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

204 398,52

197 427,23

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

204 398,52

197 427,23

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

9 427,34

7 690,87

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

12 402,00

12 570,75

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

75 756,05

80 516,59

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

94 949,20

96 248,80

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
08681AAF7958327C Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

10 577,31

8 416,34

B.I Zapasy

4 563,60

5 124,62

B.I.1 Materiały

4 563,60

5 124,62

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

11 863,93

400,22

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

6 013,71

3 277,97

14,67

0,00

0,00

0,00

5 638,14

3 271,63

360,90

6,34

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00

13,75

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

0,00

13,75

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
08681AAF7958327C Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

1 354 543,99

1 326 296,35

Suma pasywów

1 354 543,99

1 326 296,35

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
08681AAF7958327C Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
08681AAF7958327C Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

3FAF0A06876852F2
sporządzony

000721194

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

1 644 122,34

1 579 571,27

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

1 644 122,34

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

1 318 125,36

1 235 226,23

A.I Fundusz jednostki

4 684 987,22

4 977 764,02

1 579 571,27

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-3 360 809,92

-3 742 537,79

1 644 122,34

1 579 571,27

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

102 363,90

102 363,90

A.II.2 Strata netto (-)

-3 360 809,92

-3 742 537,79

0,00

0,00

-6 051,94

0,00

1 540 557,69

1 477 139,92

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

533,25

29,95

B Fundusze placówek

0,00

0,00

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

667,50

37,50

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

355 905,69

362 939,78

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

355 905,69

362 939,78

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

15 424,31

12 840,49

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

33 294,94

22 652,23

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

129 765,06

132 772,85

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

173 847,50

187 826,70

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.1.4 Środki
transportu
A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
3FAF0A06876852F2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

29 908,71

18 594,74

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

395,51

324,29

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

3 178,37

6 523,22

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

3 178,37

6 523,22

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

13 058,40

9 047,29

2 344,06

1 415,99

26,51

8,12

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

9 349,41

6 820,65

B.II.4 Pozostałe
należności

1 338,42

802,53

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

16 850,31

9 547,45

0,00

0,00

16 850,31

9 547,45

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
3FAF0A06876852F2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

1 674 031,05

1 598 166,01

Suma pasywów

1 674 031,05

1 598 166,01

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
3FAF0A06876852F2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
3FAF0A06876852F2 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami
Dwujęzycznymi
ul. Kosztowska 46

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

AA20AA9F9EDE7832
sporządzony

000721120

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

4 046 386,84

3 907 416,74

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

4 046 386,84

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

3 681 639,32

3 541 500,77

A.I Fundusz jednostki

6 480 330,26

7 568 109,10

3 907 416,74

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-2 797 567,59

-4 026 608,33

4 046 386,84

3 907 416,74

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

121 252,90

123 580,90

A.II.2 Strata netto (-)

-2 797 567,59

-4 026 608,33

0,00

0,00

-1 123,35

0,00

3 893 615,44

3 755 819,40

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

31 518,50

28 016,44

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

393 932,85

384 093,26

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

393 932,85

384 093,26

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

24 018,99

16 790,27

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

31 850,35

32 727,06

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

135 823,91

135 545,10

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

197 249,00

197 589,00

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
AA20AA9F9EDE7832 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

29 185,33

18 177,29

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

871,01

1 405,08

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

4 119,59

36,75

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

4 119,59

36,75

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

14 066,39

4 197,48

1 424,92

161,35

0,00

28,14

11 970,19

2 352,43

671,28

1 655,56

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

15 118,94

13 979,81

0,00

0,00

15 118,94

13 979,81

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
AA20AA9F9EDE7832 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

4 075 572,17

3 925 594,03

Suma pasywów

4 075 572,17

3 925 594,03

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
AA20AA9F9EDE7832 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
AA20AA9F9EDE7832 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Mickiewicza 6-8

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

F734E2B71AD1F1C1
sporządzony

240443496

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

1 954 287,35

1 898 297,43

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

1 954 287,35

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

1 526 916,40

1 518 973,66

A.I Fundusz jednostki

5 932 251,11

5 711 811,90

1 898 297,43

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-4 398 315,38

-4 192 838,24

1 954 287,35

1 898 297,43

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

147 225,40

147 225,40

A.II.2 Strata netto (-)

-4 398 315,38

-4 192 838,24

0,00

0,00

-7 019,33

0,00

1 801 500,85

1 746 909,53

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

5 561,10

4 162,50

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

629 981,95

566 707,20

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

629 981,95

566 707,20

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

23 939,76

6 551,36

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

36 348,65

25 276,08

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

163 551,96

142 910,34

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

225 062,30

218 951,20

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
F734E2B71AD1F1C1 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

202 611,00

187 383,43

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

181 079,28

173 018,22

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

181 079,28

173 018,22

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

147 315,39

148 847,13

5 784,94

841,21

167,96

19,47

3 079,49

9 436,45

138 283,00

138 550,00

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

55 295,61

38 536,30

0,00

0,00

55 295,61

38 536,30

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
F734E2B71AD1F1C1 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

2 156 898,35

2 085 680,86

Suma pasywów

2 156 898,35

2 085 680,86

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
F734E2B71AD1F1C1 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
F734E2B71AD1F1C1 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wielka Skotnica 84 a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000722377

AB058A6FE1F2350E

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 322 208,11

1 479 129,07

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 609 827,99

1 652 449,37

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 609 827,99

1 652 449,37

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 452 907,03

1 626 298,23

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 452 064,17

1 622 184,78

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

667,47

3 969,01

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

175,39

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

144,44

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

1 479 129,07

1 505 280,21

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

AB058A6FE1F2350E Korekta nr 1
Strona 1 z 3

-1 622 184,78

-1 652 442,85

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 622 184,78

-1 652 442,85

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-143 055,71

-147 162,64

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1.

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

AB058A6FE1F2350E Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

AB058A6FE1F2350E Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 8

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Gwarków 22
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271049275

F9D94FF33D1F7006

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 795 985,18

3 054 510,59

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

3 163 253,32

2 092 630,09

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 016 669,79

2 082 144,24

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

4 991,34

10 000,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

1 141 592,19

485,85

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 904 727,91

2 083 828,98

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 747 549,91

1 904 365,12

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

152 186,66

169 449,19

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

4 991,34

10 000,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

14,67

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

3 054 510,59

3 063 311,70

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

F9D94FF33D1F7006 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

-1 904 365,12

-1 934 442,58

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 904 365,12

-1 934 442,58

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

1 150 145,47

1 128 869,12

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1.

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

F9D94FF33D1F7006 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

F9D94FF33D1F7006 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 3

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721194

ED4E1FDD4245D5DA

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

4 672 252,76

4 684 987,22

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

3 455 433,27

3 806 525,87

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

3 413 883,10

3 806 525,77

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

41 550,17

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,10

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

3 442 698,81

3 513 749,07

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

3 288 799,76

3 360 809,92

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

153 330,67

146 883,40

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

557,37

6 051,94

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

11,01

3,81

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

4 684 987,22

4 977 764,02

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

ED4E1FDD4245D5DA Korekta nr 1
Strona 1 z 3

-3 366 861,86

-3 742 537,79

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-3 360 809,92

-3 742 537,79

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-6 051,94

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

1 318 125,36

1 235 226,23

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1.

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

ED4E1FDD4245D5DA Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

ED4E1FDD4245D5DA Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Kosztowska 46
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721120

7A56E491DAEB76A5

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

5 407 960,90

6 480 330,26

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

4 218 438,03

3 964 209,03

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 571 666,26

3 961 881,03

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

2 328,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1 646 771,77

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

3 146 068,67

2 876 430,19

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 934 279,76

2 797 567,59

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

55 606,36

77 739,25

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

484,00

1 123,35

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1 155 698,55

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

6 480 330,26

7 568 109,10

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

7A56E491DAEB76A5 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

-2 798 690,94

-4 026 608,33

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 797 567,59

-4 026 608,33

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-1 123,35

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

3 681 639,32

3 541 500,77

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1.

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

7A56E491DAEB76A5 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

7A56E491DAEB76A5 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Ogólnokształcących

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mickiewicza 6-8
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

240443496

F901DE1244358904

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

5 902 086,28

5 932 251,11

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

4 317 525,76

4 192 406,61

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

4 310 677,07

4 192 406,61

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

6 848,69

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

4 287 360,93

4 412 845,82

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

4 269 243,10

4 398 315,38

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

6 988,15

4 392,81

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

364,36

7 019,33

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

6 848,69

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

3 916,63

3 118,30

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

5 932 251,11

5 711 811,90

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

F901DE1244358904 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

-4 405 334,71

-4 192 838,24

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-4 398 315,38

-4 192 838,24

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-7 019,33

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

1 526 916,40

1 518 973,66

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1.

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

F901DE1244358904 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

F901DE1244358904 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Gwarków 22
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

271049275

06C42898248E357B

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

1.12.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

06C42898248E357B

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

06C42898248E357B

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wielka Skotnica 84 a
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000722377

F92C8EA6B0C9D4DD

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

F92C8EA6B0C9D4DD

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
korekta do poz.1.5 umorzenie stan na początek roku obrotowego
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

F92C8EA6B0C9D4DD

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721194

37C858C7121EC522

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

37C858C7121EC522

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
skorygowano poz.1.5 umorzenia -stan na początek i koniec roku obrotowego
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

37C858C7121EC522

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Kosztowska 46
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721120

F11FCB60832BE1E0

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

F11FCB60832BE1E0

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano poz.1.5 - umorzenia - stan na początek i koniec roku obrotowego
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

F11FCB60832BE1E0

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mickiewicza 6-8
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

240443496

90B1A343E63FBB6C

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

90B1A343E63FBB6C

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

90B1A343E63FBB6C

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wielka Skotnica 84 a
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000722377

17A2C8961CB2B897

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

357,53

0,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

357,53

0,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 622 852,25

1 656 411,86

B.I.

Amortyzacja

1 100,00

916,66

B.II.

Zużycie materiałów i energii

73 200,75

21 375,08

B.III.

Usługi obce

52 698,20

27 752,46

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

28 053,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 199 267,05

1 251 391,38

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

296 271,25

326 570,78

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

315,00

352,50

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 622 494,72

-1 656 411,86

D.

Pozostałe przychody operacyjne

309,94

3 969,01

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

309,94

3 969,01

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

17A2C8961CB2B897 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 622 184,78

-1 652 442,85

G.

Przychody finansowe

0,00

0,00

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

0,00

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 622 184,78

-1 652 442,85

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 622 184,78

-1 652 442,85

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

17A2C8961CB2B897 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

17A2C8961CB2B897 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Szkoła Podstawowa Nr 3

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721194

99FCD4870676811C

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

152 857,30

145 687,95

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

152 857,30

145 687,95

B.

Koszty działalności operacyjnej

3 526 031,23

3 901 408,93

B.I.

Amortyzacja

63 425,76

64 551,07

B.II.

Zużycie materiałów i energii

360 948,67

418 558,07

B.III.

Usługi obce

44 022,48

43 469,43

B.IV.

Podatki i opłaty

316,00

322,00

B.V.

Wynagrodzenia

2 419 413,59

2 669 479,81

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

637 230,73

705 028,55

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

674,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-3 373 173,93

-3 755 720,98

D.

Pozostałe przychody operacyjne

12 254,36

14 713,47

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

12 254,36

14 713,47

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

124,04

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

99FCD4870676811C Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

124,04

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-3 360 919,57

-3 741 131,55

G.

Przychody finansowe

109,65

51,99

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

109,65

51,99

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-3 360 809,92

-3 741 079,56

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

1 458,23

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-3 360 809,92

-3 742 537,79

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

99FCD4870676811C Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

99FCD4870676811C Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami
Dwujęzycznymi

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Kosztowska 46
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721120

281600C07DCF3498

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

54 627,00

75 724,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

54 627,00

75 724,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 869 668,09

4 152 037,03

B.I.

Amortyzacja

127 845,14

141 298,10

B.II.

Zużycie materiałów i energii

259 936,82

390 278,86

B.III.

Usługi obce

65 202,18

72 823,19

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 919 068,37

2 851 337,63

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

497 615,58

696 299,25

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-2 815 041,09

-4 076 313,03

D.

Pozostałe przychody operacyjne

17 377,07

50 938,12

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

17 377,07

50 938,12

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-04-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

281600C07DCF3498 Korekta nr 2
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-2 797 664,02

-4 025 374,91

G.

Przychody finansowe

96,43

79,64

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

96,43

79,64

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 797 567,59

-4 025 295,27

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

1 313,06

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 797 567,59

-4 026 608,33

2019-04-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

281600C07DCF3498 Korekta nr 2
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-04-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

281600C07DCF3498 Korekta nr 2
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mickiewicza 6-8
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

240443496

BAA0999F821D1E52

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

5 908,40

485,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

5 908,40

485,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

4 423 559,36

4 221 542,02

B.I.

Amortyzacja

56 594,37

55 989,92

B.II.

Zużycie materiałów i energii

406 252,75

356 226,39

B.III.

Usługi obce

76 628,06

50 621,19

B.IV.

Podatki i opłaty

923,92

811,00

B.V.

Wynagrodzenia

3 114 998,67

2 994 072,43

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

766 402,65

762 447,75

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

1 758,94

1 373,34

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-4 417 650,96

-4 221 057,02

D.

Pozostałe przychody operacyjne

19 295,39

30 721,35

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

19 295,39

30 721,35

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

1 233,19

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BAA0999F821D1E52 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

1 233,19

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-4 398 355,57

-4 191 568,86

G.

Przychody finansowe

40,19

2,70

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

40,19

2,70

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-4 398 315,38

-4 191 566,16

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

1 272,08

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-4 398 315,38

-4 192 838,24

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BAA0999F821D1E52 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BAA0999F821D1E52 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Przedszkole Nr 8

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Gwarków 22
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271049275

91FC9EE18F6AA1E8

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

148 552,89

180 123,38

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

148 552,89

180 123,38

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 053 367,92

2 118 123,66

B.I.

Amortyzacja

10 986,66

36 572,52

B.II.

Zużycie materiałów i energii

230 040,52

231 847,77

B.III.

Usługi obce

45 679,70

42 571,40

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 399 635,51

1 432 917,98

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

367 025,53

370 749,99

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

3 464,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 904 815,03

-1 938 000,28

D.

Pozostałe przychody operacyjne

341,24

3 528,67

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

341,24

3 528,67

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

91FC9EE18F6AA1E8 Korekta nr 1
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 904 473,79

-1 934 471,61

G.

Przychody finansowe

108,67

42,78

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

108,67

42,78

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 904 365,12

-1 934 428,83

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

13,75

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 904 365,12

-1 934 442,58

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

91FC9EE18F6AA1E8 Korekta nr 1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-28

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

91FC9EE18F6AA1E8 Korekta nr 1
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego
ul. Mikołowska 44

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

049381B7805BFE92
sporządzony

364124349

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

2 709 034,59

4 492 722,58

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

2 709 034,59

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

1 929 836,52

3 673 367,73

A.I Fundusz jednostki

10 623 269,03

13 768 959,18

4 492 722,58

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-8 670 158,36

-10 095 591,45

2 709 034,59

4 492 722,58

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

200 079,80

200 079,80

A.II.2 Strata netto (-)

-8 670 158,36

-10 095 591,45

0,00

0,00

-23 274,15

0,00

2 471 082,02

2 952 703,15

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

37 872,77

503 363,50

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

9 680,58

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

826 895,55

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

936 451,18

871 791,65

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

936 451,18

871 791,65

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

58 513,27

60 038,12

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

81 178,51

51 623,83

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

317 904,99

296 644,19

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

444 436,30

431 519,40

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

A Fundusz

Stan na początek
roku

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

157 253,11

52 436,80

B.I Zapasy

78 940,34

0,00

B.I.1 Materiały

78 940,34

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

30 227,85

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

34 418,11

1 738,26

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

34 418,11

1 738,26

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

44 711,51

12 941,37

1 024,39

790,87

674,27

1 043,89

9 976,45

10 886,12

33 036,40

220,49

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

33 601,26

39 495,43

0,00

0,00

33 601,26

39 495,43

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

2 866 287,70

4 545 159,38

Suma pasywów

2 866 287,70

4 545 159,38
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Wyjaśnienia do bilansu
Korekta dotyczy pozycji: A.I. Fundusz jednostki i pozycji: II.2. Strata netto(-)
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SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
049381B7805BFE92 Korekta nr 2

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mikołowska 44
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

364124349

A51E6AFA9BA1560E

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

W yszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

A51E6AFA9BA1560E

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Skorygowano punkt: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Symbol

W yszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

A51E6AFA9BA1560E

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mikołowska 44
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

364124349

43D54043A72C5553

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

250 384,09

177 779,94

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

249 145,09

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

1 239,00

177 779,94

B.

Koszty działalności operacyjnej

9 168 880,48

10 507 662,46

B.I.

Amortyzacja

113 414,26

555 121,52

B.II.

Zużycie materiałów i energii

849 248,57

1 310 749,03

B.III.

Usługi obce

229 492,19

744 384,79

B.IV.

Podatki i opłaty

117 699,04

67 605,11

B.V.

Wynagrodzenia

6 285 595,05

6 219 860,15

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 571 329,34

1 549 424,99

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

2 102,03

60 516,87

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-8 918 496,39

-10 329 882,52

D.

Pozostałe przychody operacyjne

256 810,46

287 716,34

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

5 275,00

19 594,35

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

251 535,46

268 121,99

E.

Pozostałe koszty operacyjne

8 582,52

50 802,57

2019-04-26

główny księgowy
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E.I.

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

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G.

Przychody finansowe

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

G.II.

Odsetki

G.III.

8 582,52

0,00

0,00

50 802,57

-8 670 268,45

-10 092 968,75

110,09

101,62

0,00

0,00

110,09

101,62

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-8 670 158,36

-10 092 867,13

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

2 724,32

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-8 670 158,36

-10 095 591,45

2019-04-26

główny księgowy
SJO BeSTia
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Wyjaśnienia do sprawozdania
Korekta dotyczy pozycji: B.1. Amortyzacja
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mikołowska 44
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

364124349

6D52AC34AEAD52D9

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

4 960 988,27

10 623 269,03

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

9 362 902,89

14 082 555,80

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

8 912 863,77

11 657 626,95

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

112 094,92

2 037 236,20

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

337 944,20

384 383,06

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

3 309,59

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

3 700 622,13

10 936 865,65

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

3 342 501,57

8 670 158,36

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

250 091,97

198 564,73

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

4 516,19

23 274,15

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

103 512,40

2 037 236,20

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

7 632,21

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

10 623 269,03

13 768 959,18
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III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-8 693 432,51

-10 095 591,45

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-8 670 158,36

-10 095 591,45

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-23 274,15

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

1 929 836,52

3 673 367,73

2019-04-26

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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Wyjaśnienia do sprawozdania
Korekta dotyczy pozycji: I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne; pozycji: II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) oraz pozycji: III.2. strata netto (-)
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INFORMACJA DODATKOWA- KOREKTA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
1.2 Siedziba jednostki- Mysłowice
1.3 Adres jednostki- ul. Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki- placówka prowadzi działalność edukacyjną,
dydaktyczną i wychowawczą dla młodzieży i osób dorosłych zgodnie z przepisami prawa. Przedmiotem
działania placówki są również kursy zawodowe i kwalifikacyjne, działanie w obszarze poradnictwa
zawodowego oraz współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców. W zakresie działalności
dodatkowej placówka prowadzi działalność gospodarczą zgodną z odrębnymi przepisami prawa- w
tym Podstawową Stację Kontroli Pojazdów i działalność produkcyjną i usługową, która może być
finansowana w formie gospodarki pozabudżetowej Centrum na zasadach określonych odrębnymi
przepisami prawa.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018r.
3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)- Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do
dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że
suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków
budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
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Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane
są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
5. Inne informacje- Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Główne składniki aktywów trwałych
I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

161 408,05

1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

200 079,80 6 968 337,56

87 309,75

579 048,87

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1 274 428,28

498 579,33

1.4. Środki
transportu

38 330,00

1.5. Inne
środki trwałe

39 072,80

394 211,06

866 970,25

61 172,20

248 717,80

200 079,80 7 547 386,43

1 711 835,41

432 541,06

906 043,05

161 408,05

0,00 4 497 255,54

1 236 555,51

38 330,00

39 072,80

87 309,75

97 427,74

33 088,60

384 530,48

40 074,70

61 172,20
248 717,80

0,00 4 594 683,28

1 208 471,91

422 860,48

79 147,50

0,00
0,00

200 079,80 2 471 082,02
200 079,80 2 952 703,15

37 872,77
503 363,50

0,00
9 680,58

0,00
826 895,55
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Lp.

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy

1.
2.
2.

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Kwota odpisów

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Wyszczególnienie
3
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

2.

Stan na
początek
roku
obrotowego
4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Stan na
Zmiany w trakcie roku obrotowego
początek roku
zwiększenia
zmniejszenia
obrotowego
3
4
5

nie dotyczy

4

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
początek
roku
obrotowego

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1

Grupa
należności
2

1.

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

nie dotyczy

2.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3
4

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
5 lat
stan na
BO

a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

BO

BZ

BO

BZ

Razem

BO

BZ

nie dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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nie dotyczy

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zabezpieczeni
trwałych
obrotowych
a
na
na
na
na
na
na
na
konie pocz
koniec począte koniec począte
koniec
c
ątek
roku
k roku
roku
k roku
roku
roku roku

Kwota
zobowiązania
Lp.

1.
2.
3.

Rodzaj
zabezpieczenia

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

4.

na
początek
roku

nie dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego

Udzielone gwarancje i poręczenia, w nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.
1.

początek
roku
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:
– opłacone z góry czynsze

koniec
roku obrotowego

nie dotyczy

– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.
3.
4.
5.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalenty za urlop
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Dofinansowanie czesnego
Rozliczenie delegacji
6.
zagranicznych i diet (Erasmus+)
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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48 532,80
141 003,77
20 223,99
7 310,00
15 051,20
39 907,20
272 028,96

Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki
Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Informacje
dodatkowe

nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie dotyczy
4. Inne istotne informacje- Placówka w roku obrotowym 2018 była beneficjentem projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Projekt ERASMUS+ „Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu” opiewał na kwotę 616597,60.
W jego ramach uczniowie placówki odbyli staże zawodowe w Hiszpanii.
Projekt Adaptacja i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie
zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu opiewał na kwotę 2027408,20. Całość
miała charakter inwestycyjny i polegała na przebudowie pomieszczeń i kompleksowym wyposażeniu
pracowni gastronomicznych, mechatronicznych i elektrycznych. Całość inwestycji zwiększyła stan
środków trwałych placówki.
W ramach Programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020
zrealizowanego w wysokości 425939,90 placówka doposażyła 14 pracowni przedmiotowych i
realizowała zadania związane z doradztwem zawodowym dla uczestników zakwalifikowanych do
udziału w projekcie. Wyposażenie zakupione w ramach projektu zwiększyło stan pozostałych środków
trwałych placówki. Zakupiono również schodołaz- w ramach zakupu inwestycyjnego. Zwiększył on stan
środków trwałych Centrum.
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2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Materiały
Towary

Kwota
50 687,57

Dodatkowe informacje
Likwidacja magazynu placówki

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.
1.

2.

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

Kwota

50 687,57

Dodatkowe informacje

Likwidacja magazynu placówki

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych- nie dotyczy
2.5. Inne informacje

Lp.

Dział

Struktura przychodów z tytułu dochodów budżetowych
§

Rozdział

Nazwa źródła powstania dochodu

Kwota

Dodatkowe
informacje

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz
opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i
ich duplikatów
1.

801

80115

0610

2.

801

80115

0690 Wpływy z różnych opłat

3.

801

80140

1 092,00

0830 Wpływy z usług

216,00

132 319,23
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Usługi Stacji
Kontroli Pojazdów i
Stacji Obsługi,
usługi fryzjerskie

4.

801

80140

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

5.

801

80140

0970 Wpływy z różnych dochodów

278,10
43 874,61

Praktyczna nauka
zawodu, egzaminy
OKE,kursy

177 779,94

Suma

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Kierowca
Sprzedawca
Mechanik diagnosta
Konserwator urządzeń komputerowych
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
93,65
24,75
0
1
0,5
1
1,1
0,5
122,50

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty- nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym- dokonano korekty ujawnionej niedopłaty podatku od nieruchomości za
2018r., która wynikła z uzgodnienia sald z Urzędem Miasta Mysłowice, w wysokości 0,55. Dokonano
również korekty nieodpłatnie otrzymanych środków transportu w wysokości 384 383,06.
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym- nie dotyczy
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

01.01.2018

31.12.2018

23 274,15

0,00
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki- Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach
1.2 Siedziba jednostki- Mysłowice
1.3 Adres jednostki- ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki- Młodzieżowy Dom Kultury realizuje zadania
edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe
i rekreacyjne
2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018r.
3. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)- Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do
dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że
suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków
budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane
są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

5. Inne informacje- Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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

Główne składniki aktywów trwałych
I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego

7 600,41

0,00

1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

0,00

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00

1.4. Środki
transportu

0,00

1.5. Inne
środki
trwałe

0,00

10 850,00

18 450,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 600,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 850,00

18 450,41
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Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
3.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy
Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Kwota odpisów

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Wyszczególnienie
3
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Stan na
początek
roku
obrotowego
4

nie dotyczy

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

0,00
0,00

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Stan na
Zmiany w trakcie roku obrotowego Stan na koniec
początek roku
roku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
obrotowego
(3 + 4 – 5)
3
4
5
6

nie dotyczy

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
początek
roku
obrotowego

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

nie dotyczy

2.

5

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
Zwiększenie
początek
w ciągu
roku
roku
obrotowego
3
4

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

nie dotyczy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
5 lat
stan na
BO

a)kredyty i pożyczki

BZ

nie dotyczy

b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
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BO

BZ

BO

BZ

Razem

BO

BZ

g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zabezpieczeni
trwałych
obrotowych
a
na
na
na
na
na
na
na
pocz
konie
koniec począte koniec począte koniec
ątek
c roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
roku

Kwota
zobowiązania
Lp.

1.
2.
3.
4.

Rodzaj
zabezpieczenia

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

na
początek
roku

nie dotyczy
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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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego

na koniec
roku obrotowego

Udzielone gwarancje i poręczenia, w nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.
1.

początek
roku
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

koniec
roku obrotowego

nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

8

Dodatkowe
informacje

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

0,00
0,00
815,87
4 427,00
1 040,00
6 282,87

1.
2.
3.
4.
5.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalenty za urlop
Nagrody dodatkowe
Dofinansowanie czesnego
Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
1.16. Inne informacje

1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki
Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie dotyczy
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Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Informacje
dodatkowe

4. Inne istotne informacje- Placówka w roku obrotowym 2018 była beneficjentem projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach
podstawowych RPO WSL 2014-2020. W jego ramach zakupiono wyposażenie pracowni
przedmiotowych i pomoce dydaktyczne na kwotę 706225,80. Zostały one następnie rozdysponowane
wśród mysłowickich szkół biorących udział w projekcie. Licencja wielostanowiskowa na program
komputerowy Matlandia w kwocie 10850,00 stanowi środek trwały ujęty w ewidencji MDK
i zamortyzowany w całości, zgodnie z Zarządzeniem PM nr 53/18 z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie
przyjęcia zasad gospodarki majątkiem trwałym gminy i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy

Materiały
Towary

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie

Kwota

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

Dodatkowe
informacje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych- nie dotyczy
2.5. Inne informacje- nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
11,97
1,50
0,00
0,00
0,00
13,47

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty- nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym- nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym- nie dotyczy
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy- nie dotyczy
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny w Mysłowicach
1.2 Siedziba jednostki
Mysłowice
1.3 Adres jednostki
Mysłowice, ul. Armii Krajowej 30
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw
programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
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- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
5. Inne informacje
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Główne składniki aktywów trwałych
1.2. Budynki,
I. Wartości
lokale i obiekty
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
inżynierii
aktywów wg układu w bilansie
lne i
lądowej i
prawne
wodnej

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

23 138,78 64 648,70

2 756 428,41

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

21 805,87

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

0,00

0,00

23 138,78 64 648,70

2 756 428,41

21 805,87

0,00

0,00

23 138,78

1 279 820,44

21 805,87

0,00

0,00

0,00

49 159,33
49 159,33

23 138,78

0,00

1 328 979,77

21 805,87

0,00

0,00

0,00 64 648,70
0,00 64 648,70

1 476 607,97
1 427 448,64

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Kwota odpisów

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Wyszczególnienie
3
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Stan na
Zmiany stanu w trakcie
początek
roku obrotowego
roku
obrotowego zwiększenia zmniejszenia
4
5
6
Nie dotyczy

4

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

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Stan na
początek roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych

Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
początek
obrotowego
roku
zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie
obrotowego
3
4
5
6
Nie dotyczy

5

Stan na
koniec roku
obrotowego
7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.
1
1.

2.

Stan na
początek roku
obrotowego
2
3
Rezerwy długoterminowe Nie dotyczy
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy
Wyszczególnienie

Zwiększenie
w ciągu roku

Wykorzystanie
w ciągu roku*

4

5

Rozwiązanie
Stan na
w ciągu
koniec roku
roku**
obrotowego
6
7

*
wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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
powyżej
1 roku do 3 lat
Lp.

Zobowiązania
BO

Okres wymagalności
powyżej
3 lat do 5 lat
stan na

BZ

BO

a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i innych
świadczeń
g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

Nie
dotyczy
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BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota zobowiązań

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

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

1.
2.
3.

4.

Rodzaj
zabezpieczenia

Kwota
zobowiązania
na
na
początek koniec
roku
roku

Kwota
zabezpieczenia
na
na
początek koniec
roku
roku

Na aktywach
Na aktywach
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
początek koniec począte koniec
roku
roku
k roku
roku

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

Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązania warunkowego
Udzielone gwarancje i poręczenia, w
tym:
udzielone dla jednostek powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

na początek
roku obrotowego
Nie dotyczy
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na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.

1.

Wyszczególnienie (tytuły)

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku obrotowego

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.
3.
4
5
6
7
8

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za urlop
Nagroda dodatkowa
Odprawy
Ekwiwalent za odzież roboczą
Dofinansowanie studiów
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

52 341,87
56 147,73
17 462,13
27 437,00
39 804,00
1927,07
5237,6
5 158,00
205 515,40

Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku
jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia
Nie dotyczy

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - nie dotyczy.
4. Inne istotne informacje – nie dotyczy
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary

9

Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

72 761,98

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje
54 132,38 zł – pomoce dydaktyczne z Projektu
MDK „Wysokie kompetencje w Mysłowickich
szkołach podstawowych”
18 629,50 – meble zakupione przez Radą
Rodziców

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Lp.

1.

Dział

Struktura przychodów z tytułu dochodów budżetowych
§

Rozdział

Nazwa źródła powstania dochodu

801

80101

0610

2. 801
3. 801
4. 854

80101
80148
85412

0690
0830
0970

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz
opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i
ich duplikatów
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Suma
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Kwota

26,00
198,00
134 725,11
92 680,00
227 629,11

Dodatkowe
informacje

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
58,28
16,72
0
0

75

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty – nie
dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
01.01.2018
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

5.753,56
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31.12.2018
0

INFORMACJA DODATKOWA- KOREKTA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach
1.2 Siedziba jednostki- Mysłowice
1.3 Adres jednostki- ul. Gen. J. Ziętka 116, 41-400 Mysłowice
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki- placówka realizuje cele edukacyjno- wychowawcze
i opiekuńcze zgodne z przepisami prawa, szkolnym programem nauczania oraz programem
wychowawczo-profilaktycznym
.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018r.
3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)- Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły do
dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się zasadę, że
suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych wydatków
budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki trwałe umarzane
są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
5. Inne informacje- Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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

Główne składniki aktywów trwałych
I.
Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika
niemater 1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
ialne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego

5791,01

1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

138 817,30 3 811 859,91

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

37 733,70

1.4. Środki
transportu

0,00

1.5. Inne
środki trwałe

48 458,40

2 472,73

5791,01

138 817,30 3 811 859,91

35260,97

0,00

48 458,40

5791,01

0,00 1 236 000,30

32 733,70

0,00

48 458,40

96 150,89

700,00

0,00

48 458,40

2 472,73
5791,01

0,00 1 332 151,19

Wartość netto składników
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30 960,97

aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

0,00
0,00

138 817,30 2 575 859,61
138 817,30 2 479 708,72

5 000,00
4 300,00

0,00
0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
3.

Aktualna
wartość
rynkowa

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy
Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Kwota odpisów

Dodatkowe informacje

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Wyszczególnienie
3
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Stan na
początek
roku
obrotowego
4

nie dotyczy

4

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

0,00
0,00

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Stan na
Zmiany w trakcie roku obrotowego
Stan na koniec
początek roku
roku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
obrotowego
(3 + 4 – 5)
3
4
5
6

nie dotyczy

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
początek
roku
obrotowego

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1

Grupa
należności
2

1.

Stan na
początek
roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

nie dotyczy

2.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe

Stan na
Zwiększenie
początek
w ciągu
roku
roku
obrotowego
3
4

nie dotyczy

5

Wykorzystanie
w ciągu roku*

Rozwiązanie
w ciągu
roku**

Stan na
koniec roku
obrotowego

5

6

7

2.

ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
powyżej
3 lat do 5
1 roku do 3 lat
5 lat
lat
stan na
BO

a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

BZ

nie dotyczy

c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem
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BO

BZ

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

1.
2.
3.

Rodzaj
zabezpieczenia

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

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
koni począt
początek
koniec począte koniec począte koniec
ec
ek
roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
roku roku

nie dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.
1.

2.

Tytuł zobowiązania warunkowego

na początek
roku obrotowego

Udzielone gwarancje i poręczenia, w nie dotyczy
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
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na koniec
roku obrotowego

3.
4.
5.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.
1.

Stan na
początek
koniec
roku
roku obrotowego
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

nie dotyczy

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.
3.
4.
5.

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalenty za urlop
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Dofinansowanie czesnego
Ogółem:
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13 650,00
22 070,50
6 564,67
3 100,00
7 440,00
52 825,17

Dodatkowe
informacje

*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Kwota
kapitału
własnego

Nazwa spółki

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki
Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

nie dotyczy

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie dotyczy
4. Inne istotne informacje- nie dotyczy
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Przychody:
27 198,40
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Dodatkowe informacje
Pomoce dydaktyczne i
wyposażenie pracowni
przedmiotowych- projekt
Wysokie kompetencje w
mysłowickich szkołach
podstawowych

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych- nie dotyczy
2.5. Inne informacje

Lp.

Dział

Struktura przychodów z tytułu dochodów budżetowych
§

Rozdział

1. 801

80101

2. 801

80101

3. 801

80104

4. 801

80148

Nazwa źródła powstania dochodu

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz
opłat za wydawanie świadectw,
0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i
ich duplikatów
0690 Wpływy z różnych opłat
Wpływy z opłat za korzystanie z
0660
wychowania przedszkolnego
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących
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Kwota

26,00

171,00
16 091,27
62 404,00

Dodatkowe
informacje

5. 801
6. 854

80148
85412

zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
Suma

101 413,59
69 815,00
249 920,86

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
37,30
14,50
0,00
1,00
0,00
52,80

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty- nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym- nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym- nie dotyczy
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

01.01.2018
20 595,87
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31.12.2018
0,00

INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki:
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach, w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bronisława Pukowca w Mysłowicach
Przedszkole nr 11 w Mysłowicach
1.2 Siedziba jednostki
Mysłowice
1.3 Adres jednostki
Mysłowice, ul. Józefa Wybickiego 79
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa i uwzględniające szkolny zestaw
programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Celem wychowania
przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego jest wsparcie
całościowego rozwoju dziecka.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
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- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
5. Inne informacje
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.
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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Główne składniki aktywów trwałych
1.2. Budynki,
I. Wartości
lokale i obiekty
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
inżynierii
aktywów wg układu w bilansie
lne i
lądowej i
prawne
wodnej

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

12 790,45 36 893,50

4 049 414,15

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

38152,14

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

0,00 9 999,15

5 909,00

18 699,45 36 893,50

4 049 414,15

38152,14

0,00

9 999,15

12 790,45

1 251 146,34

38152,14

0,00

9 999,15

0,00

96 555,92
5 909,00

96 555,92

0,00

1 347 702,26

38152,14

0,00

9 999,15

0,00 36 893,50
0,00 36 893,50

2 798 267,81
2 701 711,89

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18 699,45
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
Nie dotyczy

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dodatkowe
informacje

Dobra kultury

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Kwota odpisów

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.
2.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Wyszczególnienie
3
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Stan na
Zmiany stanu w trakcie
początek
roku obrotowego
roku
obrotowego zwiększenia zmniejszenia
4
5
6
Nie dotyczy
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Stan na
koniec roku
obrotowego
(4 + 5 – 6)
7

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

Stan na
początek roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

Stan na koniec
roku obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych

Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
początek
obrotowego
roku
zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie
obrotowego
3
4
5
6
Nie dotyczy

5

Stan na
koniec roku
obrotowego
7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek roku
obrotowego
3
Nie dotyczy

Zwiększenie Wykorzystanie
w ciągu roku w ciągu roku*
4

5

Rozwiązanie
w ciągu
roku**
6

Stan na
koniec roku
obrotowego
7

*wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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
powyżej
1 roku do 3 lat
Lp.

Zobowiązania
BO

Okres wymagalności
powyżej
3 lat do 5 lat
stan na

BZ

BO

a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów
e)z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g)z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

Nie
dotyczy
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BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.
2.

Kwota
zobowiązań

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

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

1.
2.
3.

4.

Rodzaj
zabezpieczenia

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
począte koniec począte koniec począte koniec począte koniec
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku

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

Nie
dotyczy

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.

Tytuł zobowiązania warunkowego

1.

Udzielone gwarancje i poręczenia, w
tym:
udzielone dla jednostek powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

2.
3.
4.
5.

na początek
roku obrotowego
Nie dotyczy

7

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Stan na
Lp.

1.

Wyszczególnienie (tytuły)

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:

początek
roku
obrotowego
Nie dotyczy

koniec
roku obrotowego

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1.
2.
3.
4
5
6
7

Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za urlop
Nagroda dodatkowa
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Ekwiwalent za odzież roboczą
Dofinansowanie studiów

23 946,00
37 417,35
23 011,89
18 624,00
3 250,00
290,00
6 000,00

112 539,24

Ogółem:
*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

Nie dotyczy

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku
jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia
Nie dotyczy

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie dotyczy.
4. Inne istotne informacje – nie dotyczy

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota
Nie dotyczy

Materiały
Towary
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Kwota
Przychody:
12 813,69
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie
Koszty:
Nie dotyczy
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Dodatkowe informacje
12 813,69 zł – pomoce dydaktyczne z
Projektu MDK „Wysokie kompetencje w
Mysłowickich szkołach podstawowych”

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – nie dotyczy
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów z tytułu dochodów budżetowych
§

Lp.

Dział

Rozdział

1.

801

80101

2.

801

80104

3.

801

80148

4.

801

80148

Nazwa źródła powstania dochodu

0690 Wpływy z różnych opłat
Wpływy z opłat za korzystanie z
0660
wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących
0670
zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
0830 Wpływy z usług
Suma
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Kwota

144,00
14 796,93

74 849,00
148 025,25
237 815,18

Dodatkowe
informacje

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne zatrudnienie
48
20
1
0

69

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty – nie
dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
01.01.2018
Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

13959,32

11

31.12.2018
0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Mikołowska 3

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

B734D91C1DB91F77
sporządzony

000722348

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Aktywa trwałe

0,00

0,00

A Fundusz

-77 530,79

-85 793,16

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.I Fundusz jednostki

690 841,30

1 522 038,13

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

0,00

0,00

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-768 372,09

-1 607 831,29

A.II.1 Środki trwałe

0,00

0,00

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

A.II.1.1 Grunty

0,00

0,00

A.II.2 Strata netto (-)

-768 372,09

-1 607 831,29

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

81 173,71

87 789,11

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

81 173,71

87 789,11

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

2 690,07

165,00

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

6 693,00

5 227,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

28 914,09

30 620,58

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

42 768,30

51 553,90

A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
B734D91C1DB91F77

(kierownik jednostki)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

3 642,92

1 995,95

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

108,25

222,63

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

108,25

222,63

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

1 572,67

85,32

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

1 572,67

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

0,00

85,32

B.II.4 Pozostałe
należności

0,00

0,00

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

2 070,25

1 910,63

0,00

0,00

2 070,25

1 910,63

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
B734D91C1DB91F77

(kierownik jednostki)
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

3 642,92

1 995,95

Suma pasywów

3 642,92

1 995,95

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
B734D91C1DB91F77

(kierownik jednostki)
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Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
B734D91C1DB91F77

(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000722348

83ACFC98B9679B51

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

W yszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

83ACFC98B9679B51

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

W yszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

83ACFC98B9679B51

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Młodzieżowy Dom Kultury

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000722348

FCE0F61CBE14DC7A

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

0,00

0,00

A.I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

768 577,52

1 611 288,20

B.I.

Amortyzacja

0,00

0,00

B.II.

Zużycie materiałów i energii

27 094,84

750 101,97

B.III.

Usługi obce

14 119,47

9 919,92

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

583 666,10

684 139,73

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

143 697,11

167 126,58

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-768 577,52

-1 611 288,20

D.

Pozostałe przychody operacyjne

205,43

5 029,58

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

205,43

5 029,58

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

1 572,67

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FCE0F61CBE14DC7A
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

1 572,67

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-768 372,09

-1 607 831,29

G.

Przychody finansowe

0,00

0,00

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

0,00

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-768 372,09

-1 607 831,29

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-768 372,09

-1 607 831,29

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FCE0F61CBE14DC7A
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Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FCE0F61CBE14DC7A
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Młodzieżowy Dom Kultury

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000722348

B7333E57032172F3

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

688 491,38

690 841,30

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

764 388,32

1 602 464,65

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

764 388,32

1 602 464,65

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

762 038,40

771 267,82

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

761 832,97

768 372,09

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

205,43

2 895,73

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

B7333E57032172F3
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

690 841,30

1 522 038,13

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-768 372,09

-1 607 831,29

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-768 372,09

-1 607 831,29

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-77 530,79

-85 793,16

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

B7333E57032172F3
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Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

B7333E57032172F3
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Armii Krajowej 30

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

6F0F11094784525A
sporządzony

000721254

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

1 541 256,67

1 492 097,34

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

1 118 161,11

1 036 679,50

0,00

A.I Fundusz jednostki

5 752 286,88

5 976 331,01

1 541 256,67

1 492 097,34

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-4 628 372,21

-4 939 651,51

1 541 256,67

1 492 097,34

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

64 648,70

64 648,70

A.II.2 Strata netto (-)

-4 628 372,21

-4 939 651,51

0,00

0,00

-5 753,56

0,00

1 476 607,97

1 427 448,64

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

469 808,95

478 731,23

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

469 808,95

478 731,23

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

6 762,29

10 307,37

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

51 449,56

29 965,45

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

175 015,37

172 933,34

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

230 986,60

256 022,40

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6F0F11094784525A

(kierownik jednostki)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

46 713,39

23 313,39

B.I Zapasy

2 634,72

3 300,30

B.I.1 Materiały

2 634,72

3 300,30

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

3 210,77

1 160,34

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

2 384,36

8 342,33

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

2 384,36

8 342,33

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

29 887,75

8 455,31

116,35

1,53

3,24

2,38

28 260,84

7 640,50

1 507,32

810,90

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

14 190,92

11 557,78

0,00

0,00

14 190,92

11 557,78

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
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(rok, miesiąc, dzień)
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(kierownik jednostki)
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

1 587 970,06

1 515 410,73

Suma pasywów

1 587 970,06

1 515 410,73

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6F0F11094784525A

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6F0F11094784525A

(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Armii Krajowej 30
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

000721254

38D7FA6629F3C8E2

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

W yszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.27
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

38D7FA6629F3C8E2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Korekta dotyczy pozycji nr II 2.3: Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Symbol

W yszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.27
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

38D7FA6629F3C8E2

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Szkoła Podstawowa Nr 9

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Armii Krajowej 30
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721254

FF6B81BACFA2A08D

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

224 109,00

227 629,11

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

224 109,00

227 629,11

B.

Koszty działalności operacyjnej

4 883 441,56

5 268 707,23

B.I.

Amortyzacja

49 379,87

49 159,33

B.II.

Zużycie materiałów i energii

393 752,18

415 375,63

B.III.

Usługi obce

172 638,09

165 212,96

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

3 410 171,90

3 711 832,40

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

852 099,52

921 726,91

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

5 400,00

5 400,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-4 659 332,56

-5 041 078,12

D.

Pozostałe przychody operacyjne

40 035,94

102 626,22

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

40 035,94

102 626,22

E.

Pozostałe koszty operacyjne

9 200,00

148,44

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FF6B81BACFA2A08D
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E.I.

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

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G.

Przychody finansowe

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

G.II.

Odsetki

G.III.

0,00

0,00

9 200,00

148,44

-4 628 496,62

-4 938 600,34

124,41

76,28

0,00

0,00

124,41

76,28

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-4 628 372,21

-4 938 524,06

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

1 127,45

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-4 628 372,21

-4 939 651,51

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FF6B81BACFA2A08D
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Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FF6B81BACFA2A08D
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 9

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Armii Krajowej 30
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721254

4DF70D65C2CF03C7

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

5 493 519,86

5 752 286,88

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

4 854 445,99

5 094 521,01

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

4 772 154,48

5 094 449,86

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

82 291,51

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

71,15

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

4 595 678,97

4 870 476,88

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

4 370 735,34

4 628 372,21

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

224 910,79

226 982,08

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

20,04

5 753,56

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

4DF70D65C2CF03C7
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

12,80

9 369,03

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

5 752 286,88

5 976 331,01

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-4 634 125,77

-4 939 651,51

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-4 628 372,21

-4 939 651,51

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-5 753,56

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

1 118 161,11

1 036 679,50

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

4DF70D65C2CF03C7
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Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

4DF70D65C2CF03C7
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1
ul. Gen. J. Ziętka 116

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

5C5BA346CADD1DAF
sporządzony

243009010

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

2 719 676,91

2 622 826,02

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

2 421 908,95

2 312 184,08

0,00

A.I Fundusz jednostki

5 394 490,00

5 580 075,66

2 719 676,91

2 622 826,02

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-2 951 985,18

-3 267 891,58

2 719 676,91

2 622 826,02

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

138 817,30

138 817,30

A.II.2 Strata netto (-)

-2 951 985,18

-3 267 891,58

0,00

0,00

-20 595,87

0,00

2 575 859,61

2 479 708,72

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

5 000,00

4 300,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

338 261,67

345 407,13

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

338 261,67

345 407,13

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

12 005,86

10 594,99

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

43 790,87

38 937,22

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

119 988,38

121 428,85

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

155 092,00

169 729,20

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5C5BA346CADD1DAF

(kierownik jednostki)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

40 493,71

34 765,19

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

4 491,33

245,22

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

2 893,23

4 471,65

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

2 893,23

4 471,65

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

11 350,61

7 656,32

4 926,18

3 934,89

69,66

27,32

5 847,29

3 236,51

507,48

457,60

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

29 143,10

27 108,87

0,00

0,00

29 143,10

27 108,87

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5C5BA346CADD1DAF

(kierownik jednostki)
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

2 760 170,62

2 657 591,21

Suma pasywów

2 760 170,62

2 657 591,21

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5C5BA346CADD1DAF

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
5C5BA346CADD1DAF

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Gen. J. Ziętka 116
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

243009010

7219ACE03B98D2C3

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

W yszczególnienie

1.10.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

SJO BeStia

7219ACE03B98D2C3

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Korekta dotyczy pozycji: II.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
Symbol

W yszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

7219ACE03B98D2C3

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Gen. J. Ziętka 116
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

243009010

E1BD2771EAC94513

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

223 471,07

249 920,86

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

223 471,07

249 920,86

B.

Koszty działalności operacyjnej

3 231 969,52

3 594 983,84

B.I.

Amortyzacja

96 150,89

96 850,89

B.II.

Zużycie materiałów i energii

298 166,05

407 399,33

B.III.

Usługi obce

135 218,77

120 645,37

B.IV.

Podatki i opłaty

152,89

335,81

B.V.

Wynagrodzenia

2 147 850,27

2 356 176,63

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

554 230,76

613 553,81

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

199,89

22,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-3 008 498,45

-3 345 062,98

D.

Pozostałe przychody operacyjne

56 262,19

97 863,65

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

56 262,19

97 863,65

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

265,70

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E1BD2771EAC94513
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

265,70

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-2 952 236,26

-3 247 465,03

G.

Przychody finansowe

251,08

160,67

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

251,08

160,67

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 951 985,18

-3 247 304,36

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

20 587,22

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 951 985,18

-3 267 891,58

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E1BD2771EAC94513
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E1BD2771EAC94513
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Gen. J. Ziętka 116
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

243009010

E681B43DE3B2F831

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

5 252 257,94

5 394 490,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

3 202 337,36

3 404 810,52

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

3 058 506,62

3 404 797,54

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

5 000,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

138 817,30

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

13,44

12,98

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

3 060 105,30

3 219 224,86

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

2 825 680,07

2 951 985,18

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

222 705,16

246 500,26

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

6 269,27

20 595,87

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

5 000,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E681B43DE3B2F831
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

450,80

143,55

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

5 394 490,00

5 580 075,66

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-2 972 581,05

-3 267 891,58

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 951 985,18

-3 267 891,58

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-20 595,87

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

2 421 908,95

2 312 184,08

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E681B43DE3B2F831
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E681B43DE3B2F831
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2
ul. W ybickiego 79

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

346C879F0789E924
sporządzony

243008944

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

2 835 161,31

2 738 605,39

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

2 552 067,81

2 429 290,19

0,00

A.I Fundusz jednostki

5 388 987,74

5 702 495,80

2 835 161,31

2 738 605,39

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-2 822 960,61

-3 273 205,61

2 835 161,31

2 738 605,39

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

36 893,50

36 893,50

A.II.2 Strata netto (-)

-2 822 960,61

-3 273 205,61

0,00

0,00

-13 959,32

0,00

2 798 267,81

2 701 711,89

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

326 368,70

331 321,11

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

326 368,70

331 321,11

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

15 049,94

15 606,55

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

37 375,32

23 005,57

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

120 872,91

128 118,24

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

141 603,60

161 089,90

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
346C879F0789E924

(kierownik jednostki)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

43 275,20

22 005,91

B.I Zapasy

6 877,50

1 242,65

B.I.1 Materiały

6 877,50

1 242,65

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

4 725,83

341,33

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

6 741,10

3 159,52

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

6 741,10

3 159,52

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

11 399,28

13 153,17

484,04

119,13

31,88

36,29

10 558,24

11 536,21

325,12

1 461,54

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

24 998,42

7 610,09

0,00

0,00

24 998,42

7 610,09

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
346C879F0789E924

(kierownik jednostki)
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

2 878 436,51

2 760 611,30

Suma pasywów

2 878 436,51

2 760 611,30

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
346C879F0789E924

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
346C879F0789E924

(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wybickiego 79
41-400 Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

243008944

B2B29E5965DF2801

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

0,00

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

0,00

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

0,00

W yszczególnienie

1.10.

1.12.

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)
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SJO BeStia

B2B29E5965DF2801

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

W yszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2019.03.29
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

B2B29E5965DF2801

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wybickiego 79
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

243008944

54563443EB86E300

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

Stan na koniec roku
bieżącego

208 096,15

237 815,18

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

208 096,15

237 815,18

B.

Koszty działalności operacyjnej

3 069 834,40

3 556 616,64

B.I.

Amortyzacja

96 555,92

96 555,92

B.II.

Zużycie materiałów i energii

377 081,90

454 774,75

B.III.

Usługi obce

49 591,28

33 304,56

B.IV.

Podatki i opłaty

19 474,00

23 062,30

B.V.

Wynagrodzenia

2 024 417,43

2 361 477,44

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

502 713,87

587 441,67

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-2 861 738,25

-3 318 801,46

D.

Pozostałe przychody operacyjne

38 541,19

47 845,31

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

38 541,19

47 845,31

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

163,74

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

54563443EB86E300
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

163,74

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-2 823 197,06

-3 271 119,89

G.

Przychody finansowe

236,45

83,85

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

236,45

83,85

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-2 822 960,61

-3 271 036,04

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

2 169,57

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-2 822 960,61

-3 273 205,61

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

54563443EB86E300
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Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

54563443EB86E300
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Wybickiego 79
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

243008944

051CB80663244A91

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

5 288 754,53

5 388 987,74

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

2 903 389,49

3 384 781,66

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 903 337,49

3 384 488,42

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

52,00

293,24

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2 803 156,28

3 071 273,60

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

2 593 261,84

2 822 960,61

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

208 685,76

234 351,27

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

1 208,66

13 959,32

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

051CB80663244A91
Strona 1 z 3

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,02

2,40

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

5 388 987,74

5 702 495,80

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-2 836 919,93

-3 273 205,61

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-2 822 960,61

-3 273 205,61

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-13 959,32

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

2 552 067,81

2 429 290,19

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

051CB80663244A91
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Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

051CB80663244A91
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 10
ul. Niepodległości 44

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

2BFEE00224A470A4
sporządzony

271049341

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

4 330 967,73

4 216 157,20

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

4 330 967,73

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

4 191 522,57

4 080 961,48

A.I Fundusz jednostki

5 422 697,08

5 524 221,25

4 216 157,20

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 231 110,50

-1 443 259,77

4 330 967,73

4 216 157,20

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

30 785,00

30 785,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 231 110,50

-1 443 259,77

0,00

0,00

-64,01

0,00

4 296 291,08

4 182 180,55

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

3 891,65

3 191,65

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

146 359,32

145 487,67

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

146 359,32

145 487,67

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

12 941,13

6 540,20

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

11 416,01

8 475,20

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

53 393,20

59 287,16

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

60 776,00

71 107,30

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
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(kierownik jednostki)
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

6 914,16

10 291,95

B.I Zapasy

2 483,24

1 809,89

B.I.1 Materiały

2 483,24

1 809,89

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

7 832,98

77,81

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

4 366,91

8 403,86

77,75

0,04

1,54

12,97

3 456,80

7 066,60

830,82

1 324,25

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

64,01

78,20

0,00

0,00

64,01

78,20

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia
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B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

4 337 881,89

4 226 449,15

Suma pasywów

4 337 881,89

4 226 449,15

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
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(kierownik jednostki)
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Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
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(rok, miesiąc, dzień)
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(kierownik jednostki)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 12
ul. Prusa 5

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

2C1BD70272FA7432
sporządzony

271048666

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

49 613,35

38 840,98

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

49 613,35

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na koniec
roku

-152 969,61

-172 150,75

A.I Fundusz jednostki

1 807 484,84

1 839 651,03

38 840,98

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 960 249,28

-2 011 801,78

49 613,35

38 840,98

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

4 407,30

4 407,30

A.II.2 Strata netto (-)

-1 960 249,28

-2 011 801,78

0,00

0,00

-205,17

0,00

10 594,24

8 475,48

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

24 631,84

20 968,22

B Fundusze placówek

0,00

0,00

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

9 979,97

4 989,98

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

221 540,38

219 412,06

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

221 540,38

219 412,06

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

10 591,32

9 325,72

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

13 471,17

11 300,76

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

80 182,52

87 424,77

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

102 033,80

110 818,30

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.1.4 Środki
transportu
A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A Fundusz

Stan na początek
roku

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27
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A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

18 957,42

8 420,33

B.I Zapasy

1 564,25

2 077,56

B.I.1 Materiały

1 564,25

2 077,56

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

15 261,57

542,51

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

17 188,00

6 333,01

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,00

0,00

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

9 844,92

4 852,61

B.II.4 Pozostałe
należności

7 343,08

1 480,40

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

205,17

9,76

0,00

0,00

205,17

9,76

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
2C1BD70272FA7432

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

68 570,77

47 261,31

Suma pasywów

68 570,77

47 261,31

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
2C1BD70272FA7432

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
2C1BD70272FA7432

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 13
ul. Armii Krajowej 19

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

6B376D18B300A395
sporządzony

271049281

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

99 245,84

81 578,52

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

99 245,84

A.II.1 Środki trwałe
A.II.1.1 Grunty

PASYWA

Stan na koniec
roku

-33 846,49

-30 716,67

A.I Fundusz jednostki

1 143 663,82

1 131 103,70

81 578,52

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 176 900,06

-1 161 820,37

99 245,84

81 578,52

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

16 360,00

16 360,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 176 900,06

-1 161 820,37

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

-610,25

0,00

0,00

0,00

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

2 548,32

1 778,32

B Fundusze placówek

0,00

0,00

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

80 337,52

63 440,20

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

136 465,35

123 929,59

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

136 465,35

123 929,59

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

11 357,74

2 286,06

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

7 465,25

8 759,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

49 769,99

51 170,24

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

60 519,00

61 625,20

A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.1.4 Środki
transportu
A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A Fundusz

Stan na początek
roku

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6B376D18B300A395

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

3 373,02

11 634,40

B.I Zapasy

602,81

1 687,13

B.I.1 Materiały

602,81

1 687,13

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

7 353,37

89,09

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

2 159,96

9 947,27

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

0,00

0,00

B.II.2 Należności od
budżetów

0,81

0,00

2 024,16

9 349,98

134,99

597,29

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

610,25

0,00

0,00

0,00

610,25

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6B376D18B300A395

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

102 618,86

93 212,92

Suma pasywów

102 618,86

93 212,92

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6B376D18B300A395

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6B376D18B300A395

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Przedszkole Nr 19
ul. Łukasiewicza 34

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

B1E29729563928C1
sporządzony

271049246

AKTYWA

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

A Aktywa trwałe

Stan na koniec
roku

328 987,92

311 512,84

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

328 987,92

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

267 083,65

252 650,66

A.I Fundusz jednostki

829 931,22

838 017,64

311 512,84

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-562 845,09

-585 366,98

328 987,92

311 512,84

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

19 769,00

19 769,00

A.II.2 Strata netto (-)

-562 845,09

-585 366,98

0,00

0,00

-2,48

0,00

309 218,92

291 743,84

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

62 000,65

58 946,69

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

62 000,65

58 946,69

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

5 701,44

6 096,91

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

2 513,48

2 466,00

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

23 254,75

21 955,28

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

27 681,10

28 401,30

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
B1E29729563928C1

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

96,38

84,51

B.I Zapasy

2,18

25,08

B.I.1 Materiały

2,18

25,08

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

2 849,88

27,20

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

0,00

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

91,72

59,43

1,92

1,20

13,04

18,03

0,00

0,00

76,76

40,20

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

2,48

0,00

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie

0,00

0,00

2,48

0,00

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
B1E29729563928C1

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

329 084,30

311 597,35

Suma pasywów

329 084,30

311 597,35

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
B1E29729563928C1

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
B1E29729563928C1

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Długa 92

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

A2331E463DF32252
sporządzony

000721142

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

1 588 364,45

3 741 092,97

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

1 588 364,45

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

1 474 486,95

3 614 023,23

A.I Fundusz jednostki

2 768 147,87

5 101 588,01

3 741 092,97

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-1 290 697,89

-1 487 564,78

1 588 364,45

3 741 092,97

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

51 526,40

51 526,40

A.II.2 Strata netto (-)

-1 290 697,89

-1 487 564,78

0,00

0,00

-2 963,03

0,00

1 536 838,05

3 689 566,57

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny

0,00

0,00

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki
transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki
trwałe

0,00

0,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

128 578,85

140 448,31

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

128 578,85

140 448,31

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

9 969,70

3 668,54

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

11 695,03

8 100,79

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

44 529,98

50 219,28

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

60 404,20

70 694,50

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
A2331E463DF32252

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

14 701,35

13 378,57

B.I Zapasy

0,00

0,00

B.I.1 Materiały

0,00

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

40,20

7,80

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

1 939,74

7 757,40

0,00

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

1 939,74

7 757,40

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

B.II Należności
krótkoterminowe

7 250,58

4 699,38

B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

5 374,74

2 204,33

B.II.2 Należności od
budżetów

1 206,41

2,73

B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

322,34

2 266,50

B.II.4 Pozostałe
należności

347,09

225,82

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

7 450,77

8 679,19

0,00

0,00

7 450,77

8 679,19

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
A2331E463DF32252

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

1 603 065,80

3 754 471,54

Suma pasywów

1 603 065,80

3 754 471,54

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
A2331E463DF32252

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
A2331E463DF32252

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Zespoł Szkół Specjalnych im. Janusza
Korczaka
ul. B. Wały 4

BILANS
jednostki budżetowej

Prezydent Miasta Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

41-400 Mysłowice

Numer identyfikacyjny REGON

6A03D722371049F6
sporządzony

000818717

AKTYWA
A Aktywa trwałe

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

2 832 159,27

2 680 420,81

A.I Wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II Rzeczowe aktywa
trwałe

2 832 159,27

A.II.1 Środki trwałe

PASYWA

Stan na początek
roku

Stan na koniec
roku

A Fundusz

2 234 399,21

2 059 063,11

A.I Fundusz jednostki

8 291 082,39

8 411 421,07

2 680 420,81

A.II Wynik finansowy
netto (+,-)

-6 053 786,93

-6 352 357,96

2 832 159,27

2 680 420,81

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

40 070,00

40 070,00

A.II.2 Strata netto (-)

-6 053 786,93

-6 352 357,96

0,00

0,00

-2 896,25

0,00

2 582 850,08

2 485 782,75

A.IV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

4 185,59

2 111,66

B Fundusze placówek

0,00

0,00

200 539,20

150 404,40

C Państwowe fundusze
celowe

0,00

0,00

4 514,40

2 052,00

D Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

646 812,92

659 973,70

A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania
długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania
krótkoterminowe

646 812,92

659 973,70

A.III Należności
długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług

19 597,13

17 764,68

A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów

43 607,25

32 977,72

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

239 835,22

229 489,55

A.IV.2 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń

317 138,60

350 112,00

A.II.1.1 Grunty
A.II.1.1.1 Grunty
stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.1.4 Środki
transportu
A.II.1.5 Inne środki
trwałe

A.III Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6A03D722371049F6

(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00

0,00

49 052,86

38 616,00

B.I Zapasy

734,31

590,65

B.I.1 Materiały

734,31

590,65

B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

B.I.4 Towary

D.II.5 Pozostałe
zobowiązania

204,86

54,20

0,00

0,00

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze
specjalne

26 429,86

29 575,55

D.II.8.1 Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

26 429,86

29 575,55

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

D.III Rezerwy na
zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

14 989,44

7 376,08

60,80

0,02

0,32

1,50

14 107,70

6 704,46

820,62

670,10

B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe

33 329,11

30 649,27

0,00

0,00

33 329,11

30 649,27

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki
pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery
wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

B Aktywa obrotowe

B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności

B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

D.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
D.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6A03D722371049F6

(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktywów

0,00

0,00

2 881 212,13

2 719 036,81

Suma pasywów

2 881 212,13

2 719 036,81

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6A03D722371049F6

(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2019-03-27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
6A03D722371049F6

(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
Przedszkole Nr 10

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Niepodległości 44
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271049341

7CFFF033C3391C9C

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

148 439,35

193 684,87

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

148 439,35

193 684,87

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 389 351,58

1 640 603,35

B.I.

Amortyzacja

13 690,98

114 810,53

B.II.

Zużycie materiałów i energii

195 031,20

222 436,44

B.III.

Usługi obce

18 654,90

22 440,29

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

1 292,00

B.V.

Wynagrodzenia

935 765,09

1 026 061,35

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

226 209,41

253 562,74

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 240 912,23

-1 446 918,48

D.

Pozostałe przychody operacyjne

9 782,71

3 842,37

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

9 782,71

3 842,37

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

114,60

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

7CFFF033C3391C9C
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

114,60

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 231 129,52

-1 443 190,71

G.

Przychody finansowe

19,02

9,14

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

19,02

9,14

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 231 110,50

-1 443 181,57

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

78,20

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 231 110,50

-1 443 259,77

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

7CFFF033C3391C9C
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

7CFFF033C3391C9C
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
Przedszkole Nr 12

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Prusa 5
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271048666

D3C171EC10CA698B

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

229 011,58

259 621,52

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

229 011,58

259 621,52

B.

Koszty działalności operacyjnej

2 190 676,16

2 273 775,75

B.I.

Amortyzacja

10 772,37

10 772,37

B.II.

Zużycie materiałów i energii

314 953,73

336 800,18

B.III.

Usługi obce

35 047,11

28 846,95

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

1 460 725,23

1 508 650,05

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

369 177,72

388 706,20

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 961 664,58

-2 014 154,23

D.

Pozostałe przychody operacyjne

990,00

2 158,70

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

990,00

2 158,70

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

D3C171EC10CA698B
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 960 674,58

-2 011 995,53

G.

Przychody finansowe

425,30

203,51

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

425,30

203,51

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 960 249,28

-2 011 792,02

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

9,76

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 960 249,28

-2 011 801,78

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

D3C171EC10CA698B
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

D3C171EC10CA698B
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
Przedszkole Nr 13

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Armii Krajowej 19
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271049281

03E13A6AFC174D95

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

132 575,04

155 094,47

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

132 575,04

155 094,47

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 312 476,29

1 317 486,82

B.I.

Amortyzacja

4 919,10

17 667,32

B.II.

Zużycie materiałów i energii

158 567,41

169 219,07

B.III.

Usługi obce

20 654,14

18 452,09

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

489,00

B.V.

Wynagrodzenia

902 415,27

879 148,58

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

225 920,37

232 510,76

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 179 901,25

-1 162 392,35

D.

Pozostałe przychody operacyjne

2 959,15

546,29

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

2 959,15

546,29

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,81

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

03E13A6AFC174D95
Strona 1 z 3

E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,81

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 176 942,10

-1 161 846,87

G.

Przychody finansowe

42,04

26,50

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

42,04

26,50

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 176 900,06

-1 161 820,37

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 176 900,06

-1 161 820,37

2019-03-27
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
Przedszkole Nr 19

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Łukasiewicza 34
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

271049246

4153C4CF35AEDB59

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

55 901,16

61 757,49

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

55 901,16

61 757,49

B.

Koszty działalności operacyjnej

635 559,21

664 216,17

B.I.

Amortyzacja

17 475,08

17 475,08

B.II.

Zużycie materiałów i energii

107 930,37

107 745,03

B.III.

Usługi obce

29 147,01

30 543,74

B.IV.

Podatki i opłaty

578,00

588,00

B.V.

Wynagrodzenia

379 771,89

403 382,36

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

100 656,86

104 481,96

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-579 658,05

-602 458,68

D.

Pozostałe przychody operacyjne

16 798,02

17 080,85

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

16 798,02

17 080,85

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,03

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,03

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-562 860,03

-585 377,86

G.

Przychody finansowe

14,94

10,88

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

14,94

10,88

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-562 845,09

-585 366,98

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-562 845,09

-585 366,98

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
Szkoła Podstawowa Nr 5

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Długa 92
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000721142

EA9C87AC464B4570

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

19 999,80

18 246,30

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

19 999,80

18 246,30

B.

Koszty działalności operacyjnej

1 331 533,42

1 551 147,51

B.I.

Amortyzacja

77 385,43

86 716,45

B.II.

Zużycie materiałów i energii

178 310,01

201 601,64

B.III.

Usługi obce

38 765,92

74 300,62

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

0,00

B.V.

Wynagrodzenia

819 747,49

943 637,75

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

217 324,57

244 891,05

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

0,00

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 311 533,62

-1 532 901,21

D.

Pozostałe przychody operacyjne

20 814,17

45 510,05

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

20 814,17

45 510,05

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

218,82

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

218,82

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 290 719,45

-1 487 609,98

G.

Przychody finansowe

21,56

45,99

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

21,56

45,99

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 290 697,89

-1 487 563,99

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,79

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 290 697,89

-1 487 564,78

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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Wyjaśnienia do sprawozdania
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zespoł Szkół Specjalnych im. Janusza
Korczaka

(wariant porównawczy)

Adresat:

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. B. Wały 4
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na

000818717

394DF75833DD55DA

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

43 877,60

53 934,27

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

43 877,60

53 934,27

B.

Koszty działalności operacyjnej

6 116 005,74

6 411 190,54

B.I.

Amortyzacja

159 900,96

151 738,46

B.II.

Zużycie materiałów i energii

307 863,44

285 285,46

B.III.

Usługi obce

70 274,45

72 506,01

B.IV.

Podatki i opłaty

707,05

402,00

B.V.

Wynagrodzenia

4 478 920,17

4 741 644,86

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 081 229,30

1 146 789,53

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

17 110,37

12 824,22

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-6 072 128,14

-6 357 256,27

D.

Pozostałe przychody operacyjne

18 245,60

4 880,14

D.I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

18 245,60

4 880,14

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I.
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E.I.

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

0,00

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-6 053 882,54

-6 352 376,13

G.

Przychody finansowe

95,61

20,89

G.I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II.

Odsetki

95,61

20,89

G.III.

Inne

0,00

0,00

H.

Koszty finansowe

0,00

0,00

H.I.

Odsetki

0,00

0,00

H.II.

Inne

0,00

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-6 053 786,93

-6 352 355,24

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

2,72

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-6 053 786,93

-6 352 357,96

2019-03-27

główny księgowy
SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 10

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Niepodległości 44
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271049341

E87E1E0A45D9633E

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

963 983,88

5 422 697,08

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

5 693 377,68

1 521 399,36

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 336 854,42

1 521 399,36

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

5 738,76

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

4 350 784,50

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 234 664,48

1 419 875,19

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 048 736,96

1 231 110,50

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

145 917,74

188 700,68

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

16,20

64,01

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

5 738,76

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

17 642,81

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

16 612,01

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

5 422 697,08

5 524 221,25

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 231 174,51

-1 443 259,77

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 231 110,50

-1 443 259,77

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-64,01

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

4 191 522,57

4 080 961,48

2019-03-27
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 12

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Prusa 5
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271048666

48664582149318EF

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 647 449,38

1 807 484,84

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

2 141 218,72

2 244 058,49

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

2 141 218,72

2 243 993,84

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

64,65

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 981 183,26

2 211 892,30

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 751 397,13

1 960 249,28

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

226 386,13

248 085,02

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

43,26

205,17

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

48664582149318EF
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

3 356,74

3 352,83

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

1 807 484,84

1 839 651,03

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 960 454,45

-2 011 801,78

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 960 249,28

-2 011 801,78

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-205,17

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-152 969,61

-172 150,75

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

48664582149318EF
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

48664582149318EF
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 13

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Armii Krajowej 19
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271049281

C49103D9A9A56151

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

952 086,22

1 143 663,82

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 428 315,92

1 312 689,55

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 327 469,30

1 312 684,75

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

39 986,62

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

60 860,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

4,80

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 236 738,32

1 325 249,67

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 063 951,05

1 176 900,06

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

132 800,64

147 739,36

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,01

610,25

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

39 986,62

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

C49103D9A9A56151
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

1 143 663,82

1 131 103,70

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 177 510,31

-1 161 820,37

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 176 900,06

-1 161 820,37

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-610,25

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

-33 846,49

-30 716,67

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

C49103D9A9A56151
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

C49103D9A9A56151
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 19

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Łukasiewicza 34
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

271049246

F9AB13F71CAE260A

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

791 608,29

829 931,22

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

606 657,64

630 029,42

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

586 888,64

630 029,42

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

19 769,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

568 334,71

621 943,00

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

512 727,36

562 845,09

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

55 607,35

59 095,43

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

2,48

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

F9AB13F71CAE260A
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

829 931,22

838 017,64

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-562 847,57

-585 366,98

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-562 845,09

-585 366,98

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-2,48

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

267 083,65

252 650,66

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

F9AB13F71CAE260A
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Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

F9AB13F71CAE260A
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 5

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Długa 92
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000721142

2FCE5B017D4347AF

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

2 898 482,22

2 768 147,87

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 274 965,60

3 654 666,08

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 223 439,20

1 415 221,11

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

51 526,40

2 239 444,97

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 405 299,95

1 321 225,94

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 378 605,84

1 290 697,89

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

23 747,60

23 332,44

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2,03

2 963,03

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2FCE5B017D4347AF
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

2 944,48

4 232,58

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

2 768 147,87

5 101 588,01

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 293 660,92

-1 487 564,78

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-1 290 697,89

-1 487 564,78

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-2 963,03

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

1 474 486,95

3 614 023,23

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2FCE5B017D4347AF
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2FCE5B017D4347AF
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespoł Szkół Specjalnych im. Janusza
Korczaka

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. B. Wały 4
41-400 Mysłowice

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na

000818717

2151438C5A9B1AE1

na dzień 31-12-2018 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I.

Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

0,00

0,00

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

8 214 021,23

8 291 082,39

I.1.

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

5 880 630,14

6 232 684,09

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

5 880 630,14

6 232 658,67

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

25,42

I.2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

5 803 568,98

6 112 345,41

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

5 758 211,82

6 053 786,93

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

44 781,18

55 053,52

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

575,98

2 896,25

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2151438C5A9B1AE1
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I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

608,71

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

8 291 082,39

8 411 421,07

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-6 056 683,18

-6 352 357,96

III.1.

zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2.

strata netto (-)

-6 053 786,93

-6 352 357,96

III.3.

nadwyżka środków obrotowych

-2 896,25

0,00

IV.

Fundusz (II+,-III)

2 234 399,21

2 059 063,11

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2151438C5A9B1AE1
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-27

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Przedszkole nr 10
1.2 Siedzibę jednostki: Mysłowice
1.3 Adres jednostki: 41-404 Mysłowice, ul. Niepodległości 44
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.

1

Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w Ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do Ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych
1.3.
1.2. Budynki,
I. Wartości
Urządzeni
lokale i obiekty
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
a
1.1. Grunty
inżynierii
aktywów wg układu w bilansie
lne i
techniczn
lądowej i
prawne
ei
wodnej
maszyny
Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

4 678,52
0,00

30 785,00
0,00

4 305 812,26
0,00

4 999,99
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 678,52

30 785,00

4 305 812,26

4 999,99

0,00

0,00

4 678,52

0,00

9 521,18

1 108,34

0,00

0,00

0,00

0,00

114 110,53

700,00

0,00

0,00

114 110,53

700,00

4 678,52

0,00

123 631,71

1 808,34

0,00

0,00

0,00
0,00

30 785,00
30 785,00

4 296 291,08
4 182 180,55

3 891,65
3 191,65

0,00
0,00

0,00
0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dobra kultury
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Dodatkowe
informacje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) NIE DOTYCZY
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
2

Stan na
początek roku
obrotowego

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
NIE DOTYCZY

4

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
NIE DOTYCZY

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3

4

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

NIE
DOTYCZY

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

5

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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów

NIE
DOTYCZY

e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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NIE DOTYCZY

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.

Rodzaj
zabezpieczenia

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
początek koniec począt koniec począte koniec począte koniec
roku
roku ek roku roku
k roku
roku
k roku
roku
NIE
DOTYCZY

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.

Tytuł zobowiązania warunkowego

1.

Udzielone gwarancje i poręczenia, w
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

2.
3.
4.
5.

na początek
roku obrotowego

na koniec
roku obrotowego

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
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Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

1.

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
rachunkowych, np.:
NIE DOTYCZY

– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

NIE DOTYCZY

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1. Odprawy emerytalne
2. Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za
3. niewykorzystany urlop
Zapomogi zdrowotne dla
4. nauczycieli
Ogółem:

15 467,40
6 864,00
739,36
1 000,00
24 070,76

*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki
Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

NIE DOTYCZY

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

NIE DOTYCZY

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje – NIE DOTYCZY

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Materiały

2.

Towary

Kwota
NIE
DOTYCZY
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

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

Kwota

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI.:
- żywienie dzieci - 156 048,80
- pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach wykraczających poza podstawę programową - 37 636,07

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
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Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
15
18
0
0
0
33

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - NIE
DOTYCZY
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – NIE DOTYCZY
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – NIE DOTYCZY
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

01.01.2018

31.12.2018

64,01

0
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Przedszkole nr 12
1.2 Siedzibę jednostki: Mysłowice
1.3 Adres jednostki: 41-400 Mysłowice, ul. Bolesława Prusa 5
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w Ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do Ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

3 071,00
0,00

4 407,30
0,00

84 750,20
0,00

79 288,64
0,00

0,00
0,00

53 558,94
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 071,00

4 407,30

84 750,20

79 288,64

0,00

53 558,94

3 071,00

0,00

74 155,96

54 656,80

0,00

43 578,97

0,00

0,00

2 118,76

3 663,62

0,00

4 989,99

2 118,76

3 663,62

4 989,99

3 071,00

0,00

76 274,72

58 320,42

0,00

48 568,96

0,00
0,00

4 407,30
4 407,30

10 594,24
8 475,48

24 631,84
20 968,22

0,00
0,00

9 979,97
4 989,98

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dobra kultury

3

Dodatkowe
informacje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

2.

Stan na
początek
Wyszczególnienie
roku
obrotowego
3
4
2
Powierzchnia (m ) NIE DOTYCZY
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
2

Stan na
początek roku
obrotowego

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
NIE DOTYCZY

4

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
NIE DOTYCZY

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3

4

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

NIE
DOTYCZY

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów

NIE
DOTYCZY

e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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NIE DOTYCZY

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Rodzaj
zabezpieczenia

Lp.

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
początek konie począte koniec począte koniec począte koniec
roku
c roku k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
NIE
DOTYCZY

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.

Tytuł zobowiązania warunkowego

1.

Udzielone gwarancje i poręczenia, w
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

2.
3.
4.
5.

na początek
roku obrotowego

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

1.

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
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NIE DOTYCZY

rachunkowych, np.:
– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota
NIE DOTYCZY

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1. Odprawy emerytalne
2. Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za
3. niewykorzystany urlop
Zapomogi zdrowotne dla
4. nauczycieli
5. Dofinansowania do studiów
Ogółem:

0,00
24 452,44
7 164,92
1 681,00
2 549,76
35 848,12

*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

NIE DOTYCZY

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

NIE DOTYCZY

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje – NIE DOTYCZY

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Materiały

2.

Towary

Kwota
NIE
DOTYCZY
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

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

Kwota

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI.:
- żywienie dzieci - 216 921,94
- pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach wykraczających poza podstawę programową - 42 699,58

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
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Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
21
26
0
0
0
47

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty – NIE
DOTYCZY
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – NIE DOTYCZY
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – NIE DOTYCZY
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

01.01.2018

31.12.2018

205,17

0
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka
1.2 Siedzibę jednostki: Mysłowice
1.3 Adres jednostki: 41-400 Mysłowice, ul. Armii Krajowej 19
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w Ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do Ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

0,00
0,00

16 360,00
0,00

36 690,40
0,00

19 370,29
0,00

0,00
0,00

84 486,62
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 360,00

36 690,40

19 370,29

0,00

84 486,62

0,00

0,00

36 690,40

16 821,97

0,00

4 149,10

0,00

0,00

0,00

770,00

0,00

16 897,32

770,00

16 897,32

0,00

0,00

36 690,40

17 591,97

0,00

21 046,42

0,00
0,00

16 360,00
16 360,00

0,00
0,00

2 548,32
1 778,32

0,00
0,00

80 337,52
63 440,20

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dobra kultury
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Dodatkowe
informacje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Wyszczególnienie
3
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

2.

Stan na
początek
roku
obrotowego
4
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
2

Stan na
początek roku
obrotowego

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
NIE DOTYCZY

4

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
NIE DOTYCZY

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3

4

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

NIE
DOTYCZY

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów

NIE
DOTYCZY

e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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NIE DOTYCZY

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Rodzaj
zabezpieczenia

Lp.

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
początek konie począte koniec począte koniec począte koniec
roku
c roku k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
NIE
DOTYCZY

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.

Tytuł zobowiązania warunkowego

1.

Udzielone gwarancje i poręczenia, w
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

2.
3.
4.
5.

na początek
roku obrotowego

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

1.

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
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NIE DOTYCZY

rachunkowych, np.:
– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota
NIE DOTYCZY

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1. Odprawy emerytalne
2. Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za
3. niewykorzystany urlop
Zapomogi zdrowotne dla
4. nauczycieli
5. Dofinansowania do studiów
Ogółem:

27 768,00
2 098,60
1 710,10
1 030,00
6 168,00
38 774,70

*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

NIE DOTYCZY

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

NIE DOTYCZY

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje – NIE DOTYCZY

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Materiały

2.

Towary

Kwota
NIE
DOTYCZY
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

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

Kwota

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI.:
- żywienie dzieci - 126 342,50
- pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach wykraczających poza podstawę programową - 28 751,97

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
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Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
11
15
0
2
0
28

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - NIE
DOTYCZY
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – NIE DOTYCZY
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – NIE DOTYCZY
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

01.01.2018

31.12.2018

610,25

0
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Przedszkole nr 19
1.2 Siedzibę jednostki: Mysłowice
1.3 Adres jednostki: 41-409 Mysłowice, ul. Ignacego Łukasiewicza 34
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
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Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w Ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do Ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1 345,00
160,00

1.2.
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

19 769,00
0,00

699 003,13
0,00

15 398,25
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3 402,00

0,00

0,00

160,00

0,00

3 402,00

1 505,00

19 769,00

699 003,13

11 996,25

0,00

0,00

1 345,00

0,00

389 784,21

15 398,25

0,00

0,00

160,00

0,00

17 475,08

0,00

0,00

0,00

160,00

17 475,08
3 402,00

1 505,00

0,00

407 259,29

11 996,25

0,00

0,00

0,00
0,00

19 769,00
19 769,00

309 218,92
291 743,84

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dobra kultury
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Dodatkowe
informacje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Wyszczególnienie
3
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

2.

Stan na
początek
roku
obrotowego
4
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
2

Stan na
początek roku
obrotowego

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
NIE DOTYCZY

4

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
NIE DOTYCZY

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3

4

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

NIE
DOTYCZY

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów

NIE
DOTYCZY

e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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NIE DOTYCZY

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Rodzaj
zabezpieczenia

Lp.

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
początek konie począte koniec począte koniec począte koniec
roku
c roku k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
NIE
DOTYCZY

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.

Tytuł zobowiązania warunkowego

1.

Udzielone gwarancje i poręczenia, w
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

2.
3.
4.
5.

na początek
roku obrotowego

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

1.

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
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NIE DOTYCZY

rachunkowych, np.:
– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota
NIE DOTYCZY

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1. Odprawy emerytalne
2. Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za
3. niewykorzystany urlop
Ogółem:

0,00
0,00
2 693,96
2 693,96

*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

NIE DOTYCZY

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

NIE DOTYCZY

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje - NIE DOTYCZY

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Materiały

2.

Towary

Kwota
NIE
DOTYCZY
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Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

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

Kwota

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI.:
- żywienie dzieci - 51 898,50
- pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach wykraczających poza podstawę programową - 9 858,99

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
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Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
6
7
0
0
0
13

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - NIE
DOTYCZY
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – NIE DOTYCZY
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – NIE DOTYCZY
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

01.01.2018

31.12.2018

2,48

0
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka
1.2 Siedzibę jednostki: Mysłowice
1.3 Adres jednostki: 41-409 Mysłowice, ul. Długa 92
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
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Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w Ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do Ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

10 180,18
0,00

51 526,40
0,00

1.2. Budynki,
lokale i
1.3.
obiekty
Urządzenia
inżynierii
techniczne i
lądowej i
maszyny
wodnej

3 279 136,55
2 239 444,97

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

0,00
0,00

0,00
0,00

5 002,00
0,00

2 239 444,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 180,18

51 526,40

5 518 581,52

0,00

0,00

5 002,00

10 180,18

0,00

1 742 298,50

0,00

0,00

5 002,00

0,00

0,00

86 716,45

0,00

0,00

0,00

86 716,45

10 180,18

0,00

1 829 014,95

0,00

0,00

5 002,00

0,00
0,00

51 526,40
51 526,40

1 536 838,05
3 689 566,57

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dobra kultury
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Dodatkowe
informacje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Wyszczególnienie
3
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

2.

Stan na
początek
roku
obrotowego
4
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
2

Stan na
początek roku
obrotowego

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
NIE DOTYCZY

4

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
NIE DOTYCZY

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3

4

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

NIE
DOTYCZY

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów

NIE
DOTYCZY

e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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NIE DOTYCZY

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Rodzaj
zabezpieczenia

Lp.

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
początek konie począte koniec począte koniec począte koniec
roku
c roku k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
NIE
DOTYCZY

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.

Tytuł zobowiązania warunkowego

1.

Udzielone gwarancje i poręczenia, w
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

2.
3.
4.
5.

na początek
roku obrotowego

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

1.

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
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NIE DOTYCZY

rachunkowych, np.:
– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Dodatkowe
informacje

Kwota
NIE DOTYCZY

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1. Odprawy emerytalne
2. Nagrody jubileuszowe
Zapomogi zdrowotne dla
3. nauczycieli
4. Dofinansowania do studiów
Ogółem:

0,00
8 194,17
1 097,00
4 000,00
13 291,17

*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

NIE DOTYCZY

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

Informacje
dodatkowe

NIE DOTYCZY

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje – znaczący wzrost wartości środków trwałych spowodowany
termomodernizacją budynku szkolnego (PT na kwotę 2 239 444,97).

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Materiały

2.

Towary

Kwota
NIE
DOTYCZY
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Dodatkowe
informacje

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
-które wystąpiły incydentalnie

Kwota

Dodatkowe informacje

pomoce dydaktyczne
w ramach projektu
"Wysokie kompetencje
26 257,90 w mysłowickich
szkołach
podstawowych"

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI.:
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 81,00
- żywienie dzieci w stołówce szkolnej - 18 165,30

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
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Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
18
5
0
1
0
24

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - NIE
DOTYCZY
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – NIE DOTYCZY
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – NIE DOTYCZY
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

01.01.2018

31.12.2018

2 963,03

0
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INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwę jednostki: Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
1.2 Siedzibę jednostki: Mysłowice
1.3 Adres jednostki: 41-412 Mysłowice, ul. Bernarda Wały 4
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mysłowicach ul. Powstańców 6a w języku polskim i walucie polskiej.
Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według wartości wynikającej z ewidencji
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania i zaangażowania wydatków dotyczących
miesiąca grudnia lub okresów wcześniejszych księguje się na podstawie dokumentów, które wpłynęły
do dnia 25 stycznia roku następnego. Dla dokumentów otrzymanych po tym terminie stosuje się
zasadę, że suma istotna dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej wynosi 5% zrealizowanych
wydatków budżetu jednostki.
- Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego
kwartału.
Nie prowadzi się konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
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Środki trwałe są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w Ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych. Środki
trwałe umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych
w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do Ustawy
z dnia 27 października 2017r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017 poz.2175).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: książki, odzież
ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania
5. Inne informacje
Rozporządzenie 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) wprowadziło zmianę księgowania środków finansowych pozostających na
wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia roku budżetowego z konta 820 na konto 870. Ewidencję
szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku
budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
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Główne składniki aktywów trwałych

I. Wartości
Nazwa grupy rodzajowej składnika niemateria
1.1. Grunty
aktywów wg układu w bilansie
lne i
prawne

Wartość – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości
początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku
obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku
obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku
obrotowego
Wartość netto składników
aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

1.2. Budynki,
lokale i
1.3.
obiekty
Urządzenia
inżynierii
techniczne i
lądowej i
maszyny
wodnej

1.4. Środki
transportu

1.5. Inne
środki
trwałe

53 747,79
0,00

40 070,00
0,00

4 106 753,46
0,00

109 984,27
0,00

250 674,00
0,00

29 749,90
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 400,00
11 400,00

53 747,79

40 070,00

4 106 753,46

109 984,27

250 674,00

18 349,90

53 747,79

0,00

1 523 903,38

105 798,68

50 134,80

25 235,50

0,00

0,00

97 067,33

2 073,93

50 134,80

2 462,40

97 067,33

2 073,93

50 134,80

2 462,40
11 400,00

53 747,79

0,00

1 620 970,71

107 872,61

100 269,60

16 297,90

0,00
0,00

40 070,00
40 070,00

2 582 850,08
2 485 782,75

4 185,59
2 111,66

200 539,20
150 404,40

4 514,40
2 052,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje
takimi wartościami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Lp.
1.
2.
2.

Aktualna
wartość
rynkowa
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie
według układu w bilansie

Dobra kultury
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Dodatkowe
informacje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie
według grup w bilansie

Lp.
1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe

2.

Długoterminowe aktywa finansowe

Dodatkowe
informacje

Kwota odpisów
NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp
.
1
1.

Treść
(nr działki,
nazwa)
2

Wyszczególnienie
3
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)
2
Powierzchnia (m )
Wartość (zł)

2.

Stan na
początek
roku
obrotowego
4
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu w trakcie
roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

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

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
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
2

Stan na
początek roku
obrotowego

Zmiany w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

4

5

3
NIE DOTYCZY

4

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3 + 4 – 5)
6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1. Akcje i udziały
2. Dłużne papiery wartościowe

Stan na
początek roku
obrotowego
NIE DOTYCZY

Zwiększenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Zmniejszenia

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan
zagrożonych pożyczek)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.
1
1.
2.

Grupa
należności
2

Stan na
początek
roku
obrotowego
3
NIE DOTYCZY

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

Stan na
koniec roku
obrotowego

4

5

6

7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Rezerwy
długoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Rezerwy
krótkoterminowe
ogółem na pozostałe
koszty
Ogółem rezerwy

2.

Stan na
początek
Zwiększenie
roku
w ciągu roku
obrotowego
3

4

Wykorzystanie
w ciągu roku*
5

Stan na
Rozwiązanie
koniec
w ciągu
roku
roku**
obrotoweg
o
6
7

NIE
DOTYCZY

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te
zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część
niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.
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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

Lp
.

Zobowiązania

Okres wymagalności
powyżej
powyżej
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat
stan na
BO

BZ

BO

BZ

powyżej
5 lat

BO

BZ

Razem

BO

BZ

a) kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe (wekslowe)
d)zobowiązania wobec
budżetów

NIE
DOTYCZY

e) z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
g) z tytułu wynagrodzeń
h)pozostałe
Razem

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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.
1.

2.

Kwota
zobowiązań

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
Zobowiązania z tytułu leasingu
zwrotnego zgodnie z przepisami o
rachunkowości
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NIE DOTYCZY

Dodatkowe
informacje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Rodzaj
zabezpieczenia

Lp.

1.

Weksle

2.
3.

Hipoteka
Zastaw, w tym:
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)
Ogółem

4.

Kwota
Kwota
Na aktywach
Na aktywach
zobowiązania
zabezpieczenia
trwałych
obrotowych
na
na
na
na
na
na
na
na
początek konie począte koniec począte koniec począte koniec
roku
c roku k roku
roku
k roku
roku
k roku
roku
NIE
DOTYCZY

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
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Stan
Lp.

Tytuł zobowiązania warunkowego

1.

Udzielone gwarancje i poręczenia, w
tym:
udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane
umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli
Inne
Ogółem

2.
3.
4.
5.

na początek
roku obrotowego

na koniec
roku obrotowego

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
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

1.

Stan na
początek
koniec
roku
roku
obrotowego
obrotowego

Wyszczególnienie (tytuły)

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach
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NIE DOTYCZY

rachunkowych, np.:
– opłacone z góry czynsze
– prenumeraty
– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)
2.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa
bilansu)

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe
informacje

NIE DOTYCZY

Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia
Ogółem:

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1. Odprawy emerytalne
2. Nagrody jubileuszowe
Ekwiwalent za
3. niewykorzystany urlop
Zapomogi zdrowotne dla
4. nauczycieli
5. Dofinansowania do studiów
Ogółem:

31 753,05
73 731,76
2 006,40
7 383,00
11 546,80
126 421,01

*np.: wypłacone ekwiwalenty za urlop
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Dodatkowe
informacje

1.16. Inne informacje
1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.

Nazwa spółki

Kwota
kapitału
własnego

Wartość
Ilość
%
nominalna
posiadanyc
posiadanego
posiadanych
h akcji lub
zaangażowan
akcji lub
udziałów
ia w kapitale
udziałów

Wynik finansowy za
ostatni rok obrotowy
strata

zysk

NIE DOTYCZY

2. Wysokość zobowiązań spółki MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp

Nazwa innej
jednostki

Rodzaj
zabezpieczenia

Wartość/
wysokość
zabezpieczenia

Wysokość
zabezpieczonego
zobowiązania

NIE DOTYCZY

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - NIE DOTYCZY
4. Inne istotne informacje – NIE DOTYCZY
2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Materiały

2.

Towary

Kwota
NIE
DOTYCZY

9

Dodatkowe
informacje

Informacje
dodatkowe

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, w tym:
- odsetki, które powiększyły ten koszt w
roku obrotowym
- różnice kursowe, które powiększyły ten
koszt w roku obrotowym

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

1.

2.

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

Kwota

Dodatkowe
informacje

NIE
DOTYCZY

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
wykonaniu planu dochodów budżetowych – NIE DOTYCZY
2.5. Inne informacje
Struktura przychodów ujętych w Zestawieniu Rachunku Zysków i Strat poz. A.VI.:
- wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych - 130,00
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 45,00
- żywienie dzieci w stołówce szkolnej - 35 777,27
- wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę” - 17 982,00

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

10

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Uczniowie
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych
Inne*
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie
70
11
0
0
0
81

* proszę wymienić grupę zawodową
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - NIE
DOTYCZY
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym – NIE DOTYCZY
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – NIE DOTYCZY
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Odpisy z wyniku finansowego
(nadwyżka środków obrotowych (-))

01.01.2018

31.12.2018

2 896,25

0

11

