
\iż§i ] rJl.s r.d nni,] sn a!oza.Jc,cj

P biiczllt Pt,Zed§ZLole llr-1

()s. Orlottiec J7, {-{ 280 lt},dtllt()rY}

\! !.j ji.nlrtik.!\i:i] J{]]co\
27l5l0797

Bilolrs jelhl1stki hulżclol,ej
fu h sunor:.qdolłego zalladu
bndżdd|eg0

n l.iŻIi: 20l9-I2-3l

AKI\ \\ .\ stal na PAsYwA

i ] 08 652,25 1 096 093.98 975 38,ł.6l 949 537.33

L §inoi.i i.nlallrilhlr i ]]rr§.! 0.00 0.00 2 2ó2 826.60 2291 112.17

ll, lU.U0\l xln]{x l,rt!lt l l08 652,25 Il. §]nik finnnso§} fio ] 2B7.1,1].99 1 ]4l 87,1l],l

1 108 652,25 1 096 093,98 0,00 0.00

330 r:)20.00 33()020,00 l 287 1:ł 1,99 ] _]1l 874.8]

0,00 0.00 Iil, odpisy z ł),nik finaŃorvcgo 0.00 (].(](]

l 2llud}nk| lokale l oDlektym4Tl€nl
7,78 632.25 755 6l3,98 l\'.lilnd sz ic ia 7lik*idoł,nn,r.hjc{lnontk (],00 ()()()

t 3 Uźądzcnia teclrniczne i nus7yiy 0,00 l0 460,00 0.0t) 0,00

l).00 0.00 ('. l'ili§§ro§e f n{ln\zc tcnNt 0,0t) 00o

0.00 0.00
D. Zobo§iłZn!in irc7.ór,v n|

] 40 2] 7,98 l5.1 846.20

. ŚIodki llva]c rv budołie (inwstlcje) 0,00 0.00 L zobo§iążrniI dfu lolerdnloł. 0.00 0.00

:i zaliczki ,a nodl] trval€ w budowie (i,nłcstycje) 0.00 0,0t] Il, zobowią7inił króitolcnnino§r |40 2I7,98 l54 846.20

llL \rler ości dlueokłDn!Ń( 0,00 0.00 l Zolrowiaza a z l!1ufu dosla§iusfug 4 ] 14.45 6 60,1 56

l\'. Dhl!oicrnri,lołe lklYlrn fi nl.§ołe 0,00 0-0i:] 2 Zoboł,iązann wobec budżetów l1 ] l2-00 ]0 ?92 00

0,00 0-00
j zobovląanla zlyufu ubezpleczen 59 80i]_8,1 63 608,81

2 lónoPaFiory anościowc 0_00 0,0! ,1 zobówiąania z I!1llu łyna3j odzeń 58 6l1_72 65 877_28

] rnie d]Ugo l erńjno\V e akl}Ąva nnaDsos,. 0.0(] 0,00 5 I'ożośaLc zoL,o\|]xz rn j 69] 4]
Y. wnrlos. nxOnm atN,dowanycn 000 0,0|]

6 sufiy obce (depozytowc,
0,00 0,00

lt,.\l(f\ \\,\ oLlRo} o\\ f 6 950.34 8 ż89,55
? R.żli!7eoil ż 1\fułU n!dkoi l§}JatIj
h Jł.n\. / i ]]L d.l]].dó\ 5lLdż.l.Ńl]r 0.00 0,00

5 704.87 6 2t1.6c lllt7.54 I 641 .02

-{ 704.87 6 2t,1.6c 3 ] . Zakładolvy Fundusz Słiadczeń socjalnych 887.54 I 641 ,0ż

2 Półprodukll i plódukly w toku 0.0() 0,0l 0,00 0.00

0.00 0.0c lIL RćZefu] nlżODosiizinia 0.0{] 0.{]0

0,00 0,0{ )\l- Ro7Ii.Ztnil ńigdZ)okrlsoł. 0.00 0,00

Il. \rleż oi.i Irótkole niDolvt I 245,4,7

l Należnnśći ZlllJlD doslawi usfue 357,93 357.9]]

: Na]cżnoś.iod]rtrdżctó\, 0,00 0.00
j.lLależności z l]łufu ubczpiccze]ii inDych

0.00 0,00

387,54 0.00
5 Rozljćzenla ziiulu ś,!dków na *tdalll
bldżctowc i z tvluh doclrodórv bud,eloqch 0,0l:) 0_00

lll, lilólli0I.ntńOsl i1.1rnx ftrrnVN. ().(](] l 64,1 t2

l Środki pićniężnó w kasie 0,00 0,00

2 srodti pienięzne na mclrlnłach bankołlch 1 61,7 .02
] srodki Pienjężne pańsiBowego

0-00 0.i]0

0,i]0 0,00

000 0,00

ó lnne papiery Nanościowe 0,0() (]"00

7, tme kóikotermnrowc aktFya nna|sowe 000 0,00

l\'. R07li.nrlil,ni.d,\oklc!trrc ().00 0,00

.-..-2Q20:0-2:!.8.
(główlry księgow})

ldentyfikalo.sprawozdaria: 2a21a2l8a15922

(lokrnie5i!c-d7ieli) (kic.o$lrik jcdnostki)

Urź

Ry,

śat
I

iułtołi

RYD UlTo\^a|/

;r;r -03- 2 5
tii".,"*,,..,,.,,,. __l
Lcc!i5.,,,,.,.., .. ..,,.

suma akt} }rói} 1 l15 60ż.59 1 l04 383, Suma Dłs},rvó}v 1 l]5 602,5 1 ]04 383,53

lĘGcnNA

Sałejdłch

DYREI(łpRMzoPo

*ffiĘ*



Nżwa i adre§ jedn śFrxwożdawżej
publiczteprzedszkole 4

os, otJo§,iec 37,44 280 Rydultowy

Zestawienie zmian !v fundu§zu jednostki

sporzadzonv na dzień 20l9-12-3l

tkżąd N,liasla

R},duho\!\

Nuner ident}fi kacyjny REGoN
n15la797

Slan fla konjec roku bieżącego

t l,undu§Z i(dlloilli na Dł,t,,,łleL oLrć.u {Bo| ż

Ll Z\,ickslcnie lilndusu u {Z t\tu]Ll) 1 30],13] 0] ] ]]] 6 027 56

z!sk hilan§o§n 7a mk ubicgh ()i)(] (].(]()

1.1.ż 7rcrl j7o\!el je \!\dżllli hu.tżelo§e l 303 .l8I.0l 7,13.19

T,1.3 ZrcriizLr\\,anc Dlatności ze środko§, eurcDe]skich 0,00 0.00

1,1 4 srodki na in\\estyc]e 0.00 0.00

T15 Aklu3lilacia \\a ccn\ śr(]dkó\ tn\al\ch 0.00 0.00

].1,6 Nicodpłellric orż}nranc ślodki tr§a{e j środki tnva]e \\,budo§,ie ora7
\\tln{)ści nienlalel ialne i nre§,ne

0.00 0.00

1,1 Ałl\\\i Ir/eićle od 7]ik\ido\\anYch itlb Dolac7on\ch iedno§lek 0.00 0.00

]]8 ,\Lt\a!. lrl7\nrNn. u lNnr.(lr (rrrlr|ln.9o /r(Drll/crr jr 0.00 0.00

1.9 Pololtalc odDls\ ż wlnikU ljn3nsLr§cqo za lok bieżacv 0.00 0.00

]I I0 lnnc ZwIclisZcllia 0.00 4 284.07

l2 Znnicrszcnia lunduszu iednoslki (z ivtuIu) ]25 653.38 1 28,7 441.99

1,2,1 strata zlr rrrk ubiesh l24 951.8 ] 1 287 441.99

/re.li7o!!]ne .iodrod! hll{1żenN!e ó90-6ó 0-00

123 R,,zliczcnic lrvniku finanso§e9o ] środl(ó\\ obro1o\r,_\,clr Za roli ub]ęPh 0,00 0_00

Lz.4 Dolacie i środki na inwestycie 0.00 0,00

1,2 5 Akiuallżacia środkó§, lrWah,ch 0.(]() 000

I.2.6 \\.lrtość \prlcdln}ch i l1icodplatl)ic przekażan)ch środkó\\ 1r$,ał}clr i
(rlJ.lkó\ rr§.h.i]h \r hl)(lo$ i. orN7 *Nfllj(cj n]cnrrlcl iNln\ ch ] nrrsn\ch

0.00 0.00

L2,7 pe.rsl przclclc otl zliliilido§arl\ch lub połaczoll!ch ]ednostek 0,00 0,00

I]S Alit\\\a Drze]iazalle § .anjxch centralnego 7aoDatl7enia 0.00 0.00

I19 10.91 0.00

ll Fundusz icdnostki na koniec okresł (BZ) ż ż6.,

_] 28,

26.60

41 9g

,7

I]l Wvtik tinenso\W nelto zarok bieżącY (+.-)

l]]. i ZYsk nclto 0.00 0.00

II12 shala neflo ( l 2lt7,1,1I 99 l:1l l]74 l],1

lil ] nad§lżka śIodkó§, obńlo\\,ch l:).00 0.00

DRMzoPo

(główny księgowy)

identyfikator sprawozdania: 20200401090? ] 7

.. .... 2.Q20:02:.!.E..
(rol.rn ieSiac-d7icIi) (kicrot\nik icdnoslki)

11]

n/



R,ĄC;"!Łl§-EK zYsKOw { STR.Ą.T JEDNoSTKI tsUDżETolń/EJ LUB sAMoRZADowEGo ZAKŁADU
BUDŻETOW EGO ( WĄRlANT PORÓWNAWCZY)

lrunck zyskólY i strat jednostki (waria

Ir"sl"-" 
r-.a,*a" *ł poró!vnalvcży)

§porządzony na dziei
żOr9-12-31

Zn]ie]la stanu plodtr(tóW (Z\łięl(Szenie - nańość dodatnia, zn iejSzeni€

B.]i

l s,u
I s,lv
lBV
iB.Vt

i 13,X

Koszty inwestycji finansowanych że śfodków własnych
sa,]iorządowych zakładów budź€to\łych i dochodów jednostek

DYRSKIORMZOPO

,"ffi,b^,"
,2§2a . ,02,.1,2

(główny księgo\ły)

Idellyikalorsptawozdania: 202002200926a1

(rok-miesiąc-dzieIi) (kieloNnili jednostki)

GŁÓ\

,rlllf

Ądresat
Urząd Miasta

Rydułto§T
NumendeDrytkacy],1y tU]o oN
2115l079,1

star nakotiec lokt popźedDieeo Stai na kon;ec rck! bieżąceEo

P,,,]]rr|]]lJf ,l!llll / rn:ł.iĘilrE.i nZi,toIl!^{ri ó..rł.!inpi

A l Pl^ci]odv netlo 7e snr7ed2żv D.oduklów ] 02 549 40 l2] 802 l0

0,00 0.00

A 1lI (.ś7Ń tNlN.r7etiź ńrodl]lrtói |2 słas|e oir7ehv iednosrki {)i)1] {ltllr

A ]V Pr^J.hó.jv netto 7e cnr7edsżv torv2rów i materia]ólł (){)1l ()(]()

A V Dortcie n,r nn.nśowanie d7i3ł.l]no(.i ńod§lawolvei ()1)() ()()1]

,Ą VT Pr^chodv 7 t\ńlhl do.|ódów blldźeJóWch 0 0(l 0 01)

B l Amnńvzacia ]9 2]6 00
'l] 

ij4] 1,1

]89 l50 22 2la 79] 8s

jó 0j8 2]

]]0] l)a]

,l5 0]4 lg )1Ą 5),7 1,|

R V]i Pó7óct'2le knś7lv ród72iów. i7(}()(]

000 000

000 ()()()

. irf(i: i,.lrł!.l i /i"ini*lnnnri nnrl.r,tlng.i /^_lł\

:]] i}l}J^i.,;:n,!1,.:]..!t,,]nrr'.linf 3ł 0łl1.0o

D,I Zvsk ze zbvcia niefinansoŃl,ch aktvwóW trwałvch 1)i)(] ()(){)

Dii ()l)() 000

D lli lnne ntru.nndv onera.vine :]2 lż15 68 ]0 00l {)0

. ,:1,..,.]! ],^.żif nn],,l"i in. o0ł
0.00 0,00

F TT Pó7óśrrić knc7tv óńer..ville 000 1)l}()

-; 3r| !l7,t.'ł3

a 9!...,,i:j.li :it!nr.^,_!!

C l Dwiilendvi llil7i,]lww 
^§kłćh

()(X) ()()l)

G ]T odśeiki

G ill Tnne

ll] ()()1] ()()()

IJ iI Inne 000 000
'łr,lr /..:,.ral łf {,,h la-r]'_!r\ -l ]4l l?l ,i3

r j}Ą,l.:ł,,i:...hĄ,iJn:.1, 0 oai ll ilo

..' P^łi.lłr..hAwi,?L.rw.?mni.il?.ni,?,.!§l,r:,i.L.?a.i'.l.'t'\,l

7\,.' lłrfłl,t r.if. /i_ }-tri l



Załącznik 12. lnfoImacia dodatkowa.

i. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obeimuie W szczególności:

L

L.1 naZWę jednostki

PUBL|CZNE PRZEDSZKOLE NR 4

t.2 SiedZibę jednostki

44-280 Rydułtowy osiedle orłowiec 37

1,3 adres jednostki

44-280 Rydułtowy osiedle orłowiec 37

L.4 podstawowy przedmiot dZialalności jednostki

celem WyChowania przedszkolnego jest Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realiZowane jest przez proces opieki, Wychowania i nauczania - uczenia się, co Umożliwia
dziecku odkr}łVanie Własnych możliwości, sensu dzialania oraz gromadzenie dośWiadczeń na
drodze prowadZącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego Wsparcia dziecko osiąga
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. łskażanie okresU objętego sprawozdaniem

2019 rok

3, wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącZne, jeżeli W sk}ad jednostki

nadrzędnej lub Jednostki samorządu terytoriaInego Wchodzą jednostki sporządZające

samodzielne sprawozdania finansowe

SprawoZdanie jednostkowe

4. omóWienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, W tym metod wyceny aktywów i pasywóW

(także amortyzac.ii)



Ąktywa i pasywa są Wyceniane -przy Uwzględnieniu nadrzędnych Zasad ],achunkowości v,l

sposób przewidziany Ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzen]e
Ministra RoZWojU i FinansóW Z dnia 13 Września 2017r,W sprawie rachunkowośCi oraz i]|anóV,l
kont - W następujący sposób:

1,Srodki lrwałe otrżymane na mocy decyzji organu administracyjnego są Wyceniane vlecłuE
Ceny określonej W tej decyzji

2,Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub waftości niemateria!nych I p|awnych
craz Waność pocZątkową poniżej 500,00 Złotych żalicża się beZpośrednio W koSZty .przenosżąc
lym samym te Składnik majątkowe do ewidencji ilościowej, niebilansowej,

3,Składniki majątku spełniająCe Warunki Zaliczania ich do środków trwałych lub Wałości
niematerialnych i prawnych, o Wartości początkowej od 500,00 Złotych do 10 000,00 Zlotych, a
lakże -bez WZględU na górną granicę tej Wartości ,środki dydaktyczne oraz meble przedsżkoIe
zalicza do pozostałych środkóW trwałych lub Wartości niematerialnych i prawnych oraz
wprowadza do ewidencji bilansowej ,Od tego rodzaju składników majątku przedszkole dokonu;e
odpisóW Umorzeniowych W miesiącu przyjęcia ich do UZywania,

4,Składniki majątku o Wartości początkowej powyzej 10 000,00 Złotych przedszkcle Zalicza dc
środkóW trwałych lub WartośCi niematerialnych i prawnych oraz Wprowadza do ewidencj
bilansowej tych aktywóW, Dokonywanie odpisóW amortyzacyjnych lozpoczyna się począWsZy.c
miesiąca następującego po miesiącu oddania Skladnika do UZywania ,uledłUg sia.V/e].]

podatkoWych.

s,Wszystkie naklady na ulepszenie środkóW trwałych przekraczające Wartość 10 000,0c Złctych
podWyższają Wartość poCZątkoWą tych środkóW trwałych ,a naklady nieprZekraczające
10 000,00 Złotych są odnoszone W koszty bieżącego okresu,

6,Stany i rozchody zapasów objętych eWidenc]ą ilościoWo WartościoWą (magazlin żywnościow_v)

/L/ycenia się W cenach zakupu.

7,Nie rozlicża się kosztóW W czasie, co Wynika Z powtarzalności ich Występowania W kolejnycl
atach W kwotach pozwalających na UZnanie że ZanieChanie rozliczania \r'/ cZasie nie będzie
miało istotnego WpłyWU na ocenę SytUaCji majątkowej ifinansowej przedszkola oi-az Wysokośa
ej WynikU finansowego,

5, inne informacje

Sprawożdanie finansowe Zostało SporządZone przy ZałoźeniU zachoWania Zasad_V kontVnUaaji
cZiałania,

ll. Dodatkowe informacie i objaśnienia obeimuią W szczególności:

1,.

1.1. sZczegółowy Zakres Zmian Wartości grUp rodZajowych środkóW trwalych, Wartości

niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywóW na pocżątek rokLl C]]rOtC,JVeEo,

ZWięksZenia i zmniejszenia Z tytułU: aktualiżacji Wańości, nabycia, rozchodU, przemieszczenia

r'Vewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawien|s

StanóW itytułóW Zmian dotychczasowej amortyzacji lub UmorZenia



Wartośó rynkową środkóW trwałych, W tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje

dokonanych W trakcie roku obrotowego odpisóW aktualizujących Wartość aktywóW

odrębnie dla długoterminowych aktywóW niefinansowych oraz długoterminowych

le

nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środkóW tMałych, używanych

umóW naimu, dzierżaw iinnych umóW, W tym z Mułu umóW

oraz Wariość posiadanych papieróW Wartościowych, W tym akcji i udziałóW oraz dłużnych

o odpisach aKualizujących Wartość należności, ze wskazaniem Stanu na początek roku
, zwiększeniach, Wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Zmiany stanu odpisóW W ciągU roku

odplsy aktUaliZUjące
naieżności Wed}Ug pozycji

o stanie rezerW Wedlug celu ich utworzenia na początek rokU obrotowego, zwiększeniach

należności



1,9, podZiał ZobowiąZań dłUgoterminowych Według pozyc]i bilanSU o pozostalym .d dnja

DilanSowego, prZewidywanym umoWą lUb Wynikającym Z innego lytułu prau.tnego, okresie

splaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyŻej 3do5lat
nie dotyczy

powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10. kwotę żobowiąZań W sytuacji gdy jednostka kwali{ikuje umowy leasingu Zgodnie ż przepisamI

podatkowymi (leasing operacyjny), a Wedlug przepisów o rachunkowości byłby io leasing

finansowy lub zwrotny Z podziałem na kwotę ZobowiąZań Z lytułU leasingu fine.nso\,,/ego iub

leaSinQU ZWrotneqo

nie dotyczy

1,.1l. lącZną kwotę ZobowiąZań ZabeZpiecZonych na majątku jednosiki Ze u/skaZaniem chara.kterU

i formy tych Zabezpiecżeń

Lp,
KWota ZobowiąZań

Zabeżp eczonych na majątku żabezpiecZen a na KWOta Z zabezp]ecZeije

1.12- lacżna kwote zobowiazań warunkowvch, w tvm również Lldzielonvch n17e7 iednostke o\^/arancii

i poręczeń, także Wekslowych, niewykazanych W bilansie, Ze Wskazaniern ZobowiąZań

Zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakterU i formy tych zabezpieczeń

Lp,

Waność Zobowiąań WarUnkov,Ą/Ch WedłL]0 sianU na
VVy5ZcZe9O]nlenle Weuru9 r0oZaJoW

zobowiąań WarUnko\Ą.ych początek roku Obr0towego koniec rokU obrotowe!JO

Cgółem

Lp,

Kwota zobowiązań warunkowych
zabezpieczonych na majątku

jednostki, z podziałem na rodzaj
zobowiąań

Rodzaj Zabezpieczenia na
m ajątkU

Kwota Zabe7n eC7enla

cgółem

)



t, -LJ, Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych W tym kwotę

czynnych rozliczeń międZyokresowych koSztóW stanowiących różnicę międZy WartośCią

otrZymanych finanSowych składnikóW aktywóW a żobowiązaniem Zapłaty Za nie
nie dotyczy

1,.1,4. iącZną kwotę otrZymanych prZez jednostkę gWarancji i poręczeń niewykazanych W bilansie
nie dotyczy

1.15. kwotę Wypłaconych środkóW pienięźnych na śWiadczenia pracownicze

1 odprawv ernerytalne i rentowe 12,53B.80
?. naqrodv iubileuszowe 10.795,28
3, śwjadczenia ur|opowe 15.757,08
4. ln ne

ogółem 39,091,16

1,16. inne informacje

nie dotyczy

2.

2,i. Vvysokośó odpisóW aktualiZUjąCych Wartość zapasóW
nie dotyczy

2.2. koszt Wytworzenia środkóW trwałych W budowie, W tym odsetki oaz różnice kursowe, które

powiększy}y koszt WytworZenia środkóW trwałych W bUdowie W rokU obrotowym

Lp,

Koszty poniesione W ciągu roku na budowę środkóW tMatych
W budowie

Ogólem
W tym:

odSetki różnice kursowe

ogólem

kwotę i Charakter poszczególnych pozyc.ii przychodóW lub kosZtóW o nadzwyczajnej Wartości

lUb które Wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

2.5. inne informacje

nie dotyczy

3, lnne informacje niż wymienione powyżei, jeżeli moglyby W istotny sposób Wpłynąć na ocenę

sytuacji majątkowej i finansowej oraz Wynik finansowy iednostki
nie dotyczy

(głóWny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
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