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AKTYWA Stan na Stan na I ) w3;· w G G·ćf2sÓ ' PnkI Stan na Stan napoczątek roku koniec roku 7 ll .. ~oczatek roku koniec roku
7 77< / X> D/ >-q llll > "''"U,"'·"' ......•...........> llllll 

A. Aktywa trwale : >: : : >: : A. Fund1si~.-l1;i,, ............. j l a_ ąZ77 llllll iJu ~oSJ: J i, , , : ~>: S 
I. Wartości niematerialne q 

: >: : : >: : I. Fundusz jednostki KJ SuS>oJ , S, up, >o~ prawne

li. Rzeczowe aktywa trwale : >: : : >: : li. Wynik finansowy netto (+,-) iJ: y : Su>oS i, py ~y: >oK 

Jl Środki trwale : >: : : >: : Jl Zysk netto(+) : >: : : >: : 

JlJl Grunty : >: : : >: : Sl Strata netto(-) J: y : Su>oS , py ~y: >oK 
JlJlJl Grunty stanowiące
własność jednostki samorządu Ili. Odpisy z wyniku
tf"'"'""rialnego, przekazane w : >: : : >: : flnansowego(nadwyżka : >: : : >: : <a2iJ ."owanie wieczyste innym środków obrotowych) (·)
podmiotom

JlSl Budynki, lokale q obiekty
: >: : : >: : IV. Fundusz mienia

: >: : : >: : inżynierii lądowej i wodnej zlikwidowanych jednostek

Jl, l UIZądzenia techniczne I B. Fundusze placówek : >: : : >: : 
maszyny : >: : : >: : 

C. Państwowe fundusze celowe : >: : : >: : 

Jlul $rodki transportu : >: : : >: : D. Zobowiązania I rezerwy na
Jp K~~>y: , y : , , >: , zobowiązania

Jlpl Inne środki trwale : >: : : >: : I. Zobowiązania
: >: : : >: : długoterminowe

2. Środki trwale w budowle
: >: : : >: : li. Zobowiązania

Jp K~~>y: , y : , , >: , (inwestycje) krótkoterminowe

3. Zaliczki na środki trwale w
: >: : : >: : Jl Zobowiązania z tytułu dostaw i : >: : : >: : budowie (inwestycje) usług

Ili. Należności długoterminowe : >: : : >: : Sl Zobowiązania wobec budżetów J u~u>: : S o~p>: : 
IVAugotermlnowe aktywa

: >: : : >: : , l Zobowiązania z tytułu
K u, J>op J~ y: , >K, fi, sowa ubezpieczeń i innych świadczeń

1. Akcje q udziały : >: : : >: : ul Zobowiązania z tytułu
, o~y>Jy JS oSo>: K wynagrodzeń

2. Inne papiery wartościowe / l/ U : >: : 5. Pozostałe zobowiązania : >: : : >: : 
3. Inne długoterminowe aktywa

: >: : : >: : 6. Sumy obce (depozytowe,
: >: : : >: : finansowe zabezpieczenie wykonania umów)

V. Wartość mienia ~l Rozliczenia z tytułu środków na
zlikwidowanych jednostek : >: : : >: : wydatki budżetowe q z tytułu iy>uy : >: : 

dochodów budżetowych
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B. Aktyw a obrotowe 1195,59 2 72 6,01 8. Fundusze specjalne 1 202,05 2 726,01

I. Zapasy 0,00 0,00 8.1. Zakładowy Fundusz
1 202,05 2 726.01świadczeń Socjalnych

1. Materiały 0,00 0,00 8.2. Inne fundusze 0,00 0,00

2. Półprodukty q produkty w toku 0,00 0,00 Ili. Reze,wy na zobowiązania 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 IV. Rozllczenla
0,00 0,00międzyokresowe

4. Towary 0,00 0,00

li. Należności krótkoterminowe s lss 0,00

1. Należnośc! z tytułu dostaw f 0,00 0,00usług

2. Należności od budżetów 0,00 0,00

3. Należności z tytułu 0,00 0,00ubezpieczeń q innych świadczeń

4. Pozostałe należności 0,00 0,00

5. Rozliczenia z tytułu środków na . 

wydatki budżetowe i z tytułu 0,00 0,00
dochodów budżetowych

Ili. Krótkoterminowe aktywa 1 195,59 2 726,01finansowe

1. Środki pieniężne w kasie 0,00 sls s 
2. $rodkl pieniężne na 1195,59 2 726,01rachunkach bankowych
3. środki pieniężne państwowego 0,00 0,00funduszu celowego

4. Inne środki pieniężne 0,00 0,00

5. Akcje lub udziały 0,00 0,00

6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00

7. Inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00finansowe

IV. Rozllczenla 0,00 0,00międzyokresowe >>>llll{{ 

Suma aktywów 1 195,59 2 726.01 Suma pasywów 1 195,59 2 726.01

T! f R&HbYc .ll>&THO99I > L< B 7THRVf 
o~ ni~ ~ ', ~l l R o o nnnnnn 

Rl o n a 8 o n d c l 
(główny księgowy)

2021 03 30

(rok, miesiąc, dzień)
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Publiczne Przedszkole w
Ganie
Gana 28
PRASZKA

Numer identyfikacyjny
REGON 384033654

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

Burmistrz Praszki
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 PRASZKA

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Stan na
koniec roku
poprzedniego

li.

Stan na
koniec roku
bieżącego

Ili.

7E l Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów I I
8 J n') i>>lJ J 

El l Gj ąj .J ,. '-'"' .. .., ... • IDotacje na finansowanie działalności podstawowej

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych j Ilość załącznikow nks cI~ { ~ ge_ nnn In nnnnn I

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 595,00 2 994,00

i 
I. Amortyzacja

zql Zużycie materiałów i energii

Ili. Usługi obce

IV. Podatki i opiaty

E l Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Vili. Wartość sprzedanych towarów q materiałów

7Ml Inne świadczenia finansowane z budżetu

Ml Pozostałe obciążenia

0,00 0,00

8 365,14 19 922,22

3 480,98 7 283,33

104,00 312,00

72 934.75 253 777.59

23 734,95 77 769,63

0,00 690,12

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

li. Dotacje 0,00 0,00

Ili. Inne przychody operacyjne s ls s 0,00

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

li. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

G. 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
li. Odsetki 0,00 0,00

Ili. Inne 0,00 0,00
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II. Inne : >: : : >: : 
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Publiczne Przedszkole w Zestawienie zmian Adresat
Ganie w funduszu jednostki Burmistrz PraszkiGana 28
PRASZKA ul. Plac Grunwaldzki 13

46-320 PRASZKA

Numer identyfikacyjny
sporządzone na dzień 31"12"2020 r.REGON 384033654

Stan na Stan na
koniec roku koniec roku
poprzedniego bleząceqc

!. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) j Ul{ZĄD ~11f,jSKl W PKASZCE 0,00 91 242,81

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) I V'I ,.,. ~ T l'd ~ L V
93 837,81 343 824,88Kancelaria Ouólna

1.1. Zysk bilansowyza rok ubiegły I I 0,00 2 595,00I - , ,..,,., ?rG??? GG 
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe : Data J I. UJ, LULI 93 837,81 341 229,8Bi

'
\! df ) l ćzd!f 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I 0,00 0,00l

środki na inwestycje ł uusc Li11ą_.;,L ll\V•• "'•••••u•••••••••••••••••••••141

1.4. 1 c.-.{. ··" . . ~il.~~---········· 0,00 0,00

Aktualizacja wyceny środków trwałych
.....

0,001.5. 0,00

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie orazwartości niematerialne i
0,00 0,00prawne

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

1.,,-... Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00.__
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00

1.10. Inne zwiększenia 0,00 0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 2 595,00 111613,82

2.1. Strata za rok ubiegły 0,00 108 619,82

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2 595,00 2 994,00

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00

2.4. Dotacje i środki na Inwestycje 0,00 0,00

2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w
0,00 0,00budowie orazwartości niematerialnych i prawnych

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

2.9. Inne zmniejszenia 0,00 0,00
11.,........ Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ} 91 242,81 323 453,87

Ili. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-) -106 024,82 -356 760,89

1. zysk netto (+) 0,00 0,00

2. strata netto(-) 106 024,82 356 760,89

3. nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00

IV. Fundusz (li +1 -Ili} -14 782,01 -33 307,02

ZASTĘPCA IWRMISJ'RZA

(główny księgowy}

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
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INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. [Vi;-Z,\ l) ', ' i j:-:-::' "' i' Jq ''7(T I._ -• ; • ! ł, , ., ,) , o, 1. \ . \ 
1
) 1 , ~.

1.1 nazwę jednostki I -.;~· P ;:_ Y ,...: C Ł O I
~ , .•,.,,· .... ;.,·\_.-~I. . ., I

I
•,•-••••••u

Publiczne Przedszkole w Ganie
': ~ (';•' ':n,..,.

j uera J r, Uv. l.JLI1.2 siedzibę jednostki

Gana I !lośćz1.H,;e,,:q~ów•.•.. JB.,(G~ I
1.3 adres jednostki 1 p ,·'µi• ł.flńdni/~ ·'·········•--······••····--····"·• .. ' ........

Gana 28, PRASZKA

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie • Prawo
oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na wspomaganiu i ukierunowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Także w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

' językowej i religijnej.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2020 • 31-12-2020

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)

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy trwalej utraty wartości. 2. Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych wjego dolnych granicach. 3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzane i amortyzowane są Jednorazowo za
okres całego roku pod datą 31.grudnia. 4. Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
meble.środki dydaktyczne, książki służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, sprzęt R1V, Inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł I
nie większej niż 100% kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które są uznawane za koszt uzyskania
przychodów 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są w 100 % w
momencie oddania do użytkowania i podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej. Nie umarza się gruntów. 5. Wartości niematerialne i prawne,
których wartość początkowa jest równa bądż niższa niż 500 zł podlega ewidencji ilościowej.

5 inne informacje

brak

.Ą, Dodatkowe Informacje I objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych
1.1. aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia I zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia

tabela w załączeniu

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych

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

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i
innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy

Progman Finanse Premium 11.3.5.8, Wolters Kluwer Polska Sp. z e.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.woltcrskluwer.pl, e-mall: bluro@progman.com.pl



1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem sianu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu.
1.7. rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan

pożyczek zagrożonych)

nie dotyczy

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu I stanie
końcowym

nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według
1.10. przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub

leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.13.
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

nagr.jubil. • 7.800,00 zł, świadczenie urlopowe - 5.180,68 zł

1.16. inne informacje

brak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

brak

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

brak

2.3. kwotę I charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

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

nie dotyczy

2.5. inne informacje

brak

3. 
Inne Informacje nit wymienione powytej, jeteli mogłyby w istotny llposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki

brak
Progman finanse Premium 11.3.5.8, Walters Kluwer Polska Sp. z o.e., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wcltcrskluwer.pt, e-matt: bluro@pragman.com.pl
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Ilona Pondel
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(główny księgowy)

2021-03-30
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Załącznik do informacji dodatkowej za 2020 rok konta 013, 014, 020, 072

Publiczne Przedszkole w Ganie

Wartość
Zwiększenie Zmniejszenie wartości

Wartośćwartości początkowej początkowej
początkowa Ogółem Ogółem początkowa -

stan na zwiększenie zmniejszenie stan na koniec
początek wartości wartości roku

Nazwa grupy rodzajowej roku początkowej początkowej obrotowego
Lp. składnika aktywów obrotowego Aktualizacja Przychody Przemleszczenla (4+5+ 6) Zbycie Likwidacja Inne (8 + 9 + 10) (3 + 7-11)

1. Pozost.śr.trwałe 13 387,38 0,00 18 858,68 0,00 18 858,68 · 0,00 467,20 0,00 · 467,20 31778,86

z. Programv komputerowe 0,00 1064,13 1064,13 0,00 1064,13

3. Zbiory biblioteczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM: 13 387,38 0,00 19 922,81 0,00 19922,81 0,00 467,20 D,OD 467,20 32842,99

Wartość netto składników

Umorzenie-
aktywów na początek roku

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego obrotowego
Umorzenie- stan na

stan na Ogółem koniec roku
początek zwiększenie obrotowego

roku umorzenia Zmniejszenie (13 + 17- Stan na początek Stan na koniec
Amortyzacja roku obrotowego roku obrotowego

obrotowego Aktualizacja za rok obrotowy inne (14+ 15+16} umorzenia 18) 13-13) (12-19)
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Zał.do inf.dodatkowejza 2020 rok

Główne składniki aktywów trwałych Publicznego Przedszkola w Ganie

Wartość Ogółem Ogółem Wartość
początkowa Zwiększenie zwiększenie Zmniejszenie wartości zmniejszenie początkowa - stan

stan na wartości początkowej wartości początkowej wartości na koniec roku
Nazwa grupy rodzajowej początek roku Przemieszczen początkowej początkowej obrotowego

Lp. składnika aktywów obrotowego Aktualitacja Przychody la (4 + 5 + 6) Zbycie Likwidacja Inne (8 + 9 + 10) (3 + 7 -11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Wartości niemat. i prawne
2. środki trwałe
1) Grunt 0,00 0,00 0,00 0,00
2) Budynki 0,00 0,00 0,00 0,00
3) Obiekty inżynierii lądowej 0,00 0,00 0,00
4) Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

Maszyny, urządzenia
5) i ogólnego zastosowania 0,00 0,00 0,00 0,00

Maszyny, urządzenia
6) i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00 0,00
7) Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00
8) Środki transportu 0,00 0,00 0,00

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie, gdzie

9) indziej niesklasyfikowane 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wartość netto składników

Umorzenie - aktywów na początek roku

Umorzenie- Ogółem stan na koniec obrotowego

stan na Zwiększenia w ciągu roku obrotowego zwiększenie roku
Stan na początek Stan na koniec

początek roku Amortyzacja umorzenia (14 Zmniejszenie obrotowego roku obrotowego (3- roku obrotowego
obrotowego Aktualizacja za rok obrotowy inne + 15+16) umorzenia (13 + 17 -18} 13) (12-19)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

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

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,, . . . . ' "
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