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-1 529 12I,1

1.2. Budynki, lokale i obiekty ińżynierii lądowej i wodnej lv. Fundu§ mienia llik§idowańvćh jedno§tek

1.3. Urządżenia techniczne i ńaszyny

1,5, nne ślodki tMał€

3, zaliczki na środki truale W budowie (inwestycje)

3, zobowaązania u tytułu ubezpieczeń i innych śWiadczeń

6. sumy obce (depozytowe, zabeżpieczenie rykonania umów)

z tytulu środków na wdatki budżetowe i z tńułU

8,1. Zakladowy FUndusz Świadczeń socjalnych

1. Naleiności ż tytulu dostaw i Uslug

2, Należnośca od budżetów

3, Naleźności. t\ńułu ubezpiecreń i innych świadczeń

7, lnne krótkoterminowe aktwa finansowe

o\^/Y

FinenreVUtilN wersja 18,11.0005,19249, VULilN §p, r o.o., licencja: bialYstol, Mia*o 8i.ły*ol, ul, slonimska 1,15_950 8ielYdok

BIlan§
jednoltki budietMj

i §arc.ądowego eldad!
budżeiowe8o

sFcądrony

nadzjeń 31.12.2019



ZŁOBEK M|EJSK| Nr 4
15-74B Bialystok

ul. Broniewskiego 1A, tel,/lax 85 65-10-506

NlP 542-31-89-094 REGoN 200404932

GŁoW GoWY
Głó)

mgr A
16_03-2020

Jednostka: zM4

Wariant poróWnawczY

Ądrest

!um€r indentńkó€yinY RFGoN

lm4&9]zmm

.s.:i:'i:::::: ] \tan na konlec roku
§oD rżed n ieso

5t _łj*kórliar rok§
hóiĘń

PrrychodY netto ż 217006,31 283 034,43

Przychody netto z€ 5przedażv produktóW

l. zmiana stanu prodUktów (zwiększenie - wańość dodatnia, zmniejszenie - wańość ujemna)

ll, Koszt Wytworzenia produktów na własne potrżebyjednostki

V. Przychody neno !e spnedaży towarów i materialów

Dotacje na fi nansowanie działalności podstawowej

/l. Przychody z tytułu dochodóW budżetowych 271 006,3,, 2a3 034,4i

t. Ko§ły dżial.1noścl ope.acyjnei t 801 81t,E: 2 ooo 432,46

AmofrYzacja 33 995,1; 36 186,89

zużycie materiałów i ener8ii ż26794,5i 306 145,9

ll. Usługi obce 123 t23,2Ą 77 697,4c

V. Podatki i opłaty 3 696 3 696

/. Wynagrodz€nia 1 155 728,63 1 292 194,9s

/l, Ubezpiecżenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 258 4a1,29 284 510,31

y'll, Pozostałe koszty rodaaj{

r'lll. Waność spżedanych towaróW i materiałów

x, lnne świadczenia finansowane ż budżetu

x. Pozostale obciążenia

c. zYśk (strata) r dżialalnoś.i pod§tawilei (A-B) _1 s30 812,4t _1 717 39E,0!

D. PożBiale przYchody ope]acYine 1 68(

l. zysk ze zbYcia niefinansowych aktywóW teałych

Dotacje

ll, lnne przychody operacyjne 1 686

:. Potostale kostty operacyjńe

Koszty inwestycji finansowanych że środków wlasnych samorządowych zakładóW budżetowYch i dochodów jednostek

Jdźetowch sromBdżonvch na wdzielonvm rachunku
0

l, Pożostale koszty operaayjne

|. zysk (st..ta} t driałalności operacyińei (c+B,E} _1 529 126,s4 _1 717 396,03

6. Prrychody flnansowe 4,a2 6,6!

Dywidendy i Udziały w zyskach

l, odsetki 4,a2 6,5!

ll. lnne

ll. Kosrtyfinansowe

odsetki

lnne

zysk (strata) brufro (F+G-H} -1 529 727,rż -t 777 !97,3l

Podatek dfihodowy

Porośble obowiąlkowe rmnieisrenia rysku (ilięksżenia straĘ)

_.zy§k litrat.) netto (l-J.K) -7 529 !21,7, -l7L7 391,3Ą

{a&a i adres ]ednośtb §prawdżdaw€]

toBEx M}EJsXl NR 4 W BnŁYMsToKu

,5-748 aiaĘstok

el o§q6§10!ó6
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\dre§at

u ]§9t!vJr.

§poEądZone

na dż]eń 31 12,2019

n na konlcclo{U
MŁednie!ó

,§§nna konićć rokff.
' ,] ]]:l: ltie*t*ń : : ]

FUndU§ti€dnostki na pocuątek oklesu (Bo) 2 052 579,71 2 388 553,04

. zwiększenia funduszu (z tytulu) 1 808 25, 2 oĄ1 161

1. zysk bilansowy Za rok ubiegł
2. zrealizowane Wdatki budżetowe 1 7a6 99( 1 995 641

1,3, zrea]izowane płatności ze środków europejskich

1,4, Środki na inwestycje 2\ 261 45 52(

1,5, Aktualizacja wyceny środków teałych

1.6. Nieodpłatnie otnymane środki truałe i środki tNałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

1.7. Aktlrya pĘejęte od żlikwidowany.h lub połączonych iednostek

L.8. Aktywa otżymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostałe odpisy z wynikU finansowego za rok bieżący

1,10- lnne zwiększenia

2, zmniejsźenia funduszu jednostki (z tytulu) 7 472 2a3,73 1 857 682,84

ż,1, strata za rok ubiegły 1 178 325,6c 1 529 72L,71

1,2, zrealizowane dochody budżetowe ż72 69],73 2a3 oĄ1,1z

2.3. Rozlicz€nie wyniku finansowego i środków obrotowych 2a rok ubie8Ę

.4. Dotacje i środki na inwestycje 27 261 45 52c

2.5. Aktualizacja środków tNałych
2.6. Wańość sprzedanych i ni€odpłatnie pĘekazanych środkóW truałych i środków tMałch w budowie oraż wańości
1iematerialnvch i orawnvch

2,7, Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub polączonych jednostek

2.8, Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. lnne 2mniejszenia

ll, FUndusż jednostki na koniec ok.e§! (Bz) 2 38E s53,oł 2 s72 031,2a

lll. Wynikfinensowy ńeto za rok bieżąo, (+,-) -l 529 L2L,l2 -1 777 397,3Ą

1, zysk netto (+)

2. strata netto (-) 1 529 727,1i -1 7!7 39t,3l

3. Nadwyżka środków obrotowych

lV. FUndusz (ll+,-lll) 859 431,3, 854 639,8(

D,
Żłr:,1

16_o3,2020

adre§ jedno9tki sprawordaMżej
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lNFORMACJA DODATKOWA
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obeimuie w szczesólności:

ŁcV

1

7,L nazWę jednostki

ZŁoBEK MlE sKl NR 4 w Białymstoku
.2 ;iedzibę jednostki

Białystok, ul. Broniewskiego 1A
1.3 adres ,iednostki

15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 1A
1.4 podstawowy przedmiot działalności iednostki

działalność żłobków, opieka dzienna nad dziećmi do lat 3 (PKD 8891Zl
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

3
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane |ączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lubjednostki samorządu
lerytorialnego Wchqqzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
5praWozdanie Jednostkowe
cmÓWienie przyiętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityko rachunkowoŚci prowadzona na podstawie zanqdaenia Dyrektora Nr 72/2076 z dn.37.72.2o76r. w sprawie
przyjętych zo sod rach u n kow o ści. . Rokiem
obrotowyń iest okres 72 miesięcy od 7 stycznia do 37 grudnia każdego roku kdlendanowego, a okresomi
sprawozdawczymi sq poszczególne miesiqce, kwartoĘ, półrocze i koniec roku
o Zokładow plan kont ustala: wkaz kont księgi glównej, prryjęte zasody klasyfikacji zdaneń, zasady prowadzenio kont
pomocnicrych oraz ich powiqzania z kontami księgi glównei. Księgi rachunkowe prowadzone sq pny zdstosowaniu technik
komputerowych, zbiory ksiqg rachunkowych podlegaiq ochronie.
o Środki trwałe oroz waftości niematerialne i prawne - w zaleźności od tego w iaki sposób zostały przyięte wcenio się
według: ceny nabycia lub ceny zakupu, woltości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o pnekazaniu w sposób
nieodpłatny lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. No dzień bilansowy środki trwołe sq
Wceniane w wartoki netto ti. 2 uwzględnieniem odpisów umoneniowych ustalonych na dzień bilansowy. lJmana się
jednorozowo i w caloki zalicza w koszty w momencie pnyjęcia do eksploatacji składniki majqtkowe takie jak odzieĄ
umundurowanie, meble, dywony oraz pozostałe środki trwate i woftości niematerialne i prdwne o woltości
nieprzekroczojqcej 7o,ilD zł. Przy ustalaniu stawek amorlyzacyjnych (umoneniowych) stosuie się stawki okreśIone w
przepisoch o podatku dochodowm od osób prawnych. W jednostce pnyjęto iest metoda liniowa amortyzocii stosowana
dld Środków tlwaĘch (z wyłqczeniem gruntów). Środki twałe w budowie wycenio się na dzień bitansowy w wysokości
kosdów pozostajqqch w bezpośrednim zwiqzku z ich nabyciem.
. AkWa pieniężne na dzień bilansowy wycenio się według wortości nominalnej. Noleżności krótko i dfugoterminowe oraz
zobowiqzonio ujmuje się w księgach wedlug wartości nominalnej wraz z noliczonymi odsetkami. Należności na dzień
bilansowy uimuje się w wartości netto ti. po dokonaniu odpisów aktualizujących.

inne informacje
ll. Dodatkowe informacje i obiaśnienia obeimuia w szczególności:
L

1.1

szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych, wartości niemateriatnych i prawnych, zawierający
stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji Wańości, nabvcia,
rozchodu, przemieszczenia WeWnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortvzowanego - podobne prżedstaWienie
stanóW itWułóW zmian dotychczasowei amortvzacił lub umorzenia
071-B0-1393983,84;zwiększenia+4552O,(X);zmniejszenia-7799,99;BZ-7437703,85;
o77-umorzenie- 457965,79 30 - tĄ2g 5Ę? śg l ebftŻTnańą+'3ćlg6,89;zu^ńeaV.l\
073-Bo-3697j3,59;zwiększenio+95075,(n;żmniejszenid-73975,76;BZ-450773,43; I I t

072-umorzenie-460567,46 Bo -?+{rł+ ,c|;7sĘĘ7p,,Iz€s,oł5,-r54rLńe -433ł§ł6 ; BZ02o-Bo-70394,03;zwiększenie+o,(n;Bz-7o394,03 l l I l
1-.2 aktualną wartoŚĆ rynkową Środków trwaĘch, w tym dóbr kultury - o ile }ednostka dysponuje takimi informacjami

brak

1.3
kwotę dokonanych W trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
dlugoterminowych aktywów niefinansowych oraz dlugoterminowvch aktvwów finansowvch
brak

1,4, Wańość gruntóW uźwkoWanych wieczyście
L97 472,a2

1,5.
WartoŚĆ nieamońyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,

!ąę|żawy i innych umów, W tym z tytułu umów leasingu
brak

1,6,
liczbę oraz wartośĆ posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuźnych papierów wańościowych

brak

1.7

dane o odpisach aktualizujących wartość naleźności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniań
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uWzględnieniem należności finansowych jednostek
samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych}
brak

1.8,
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiąiiniu l

5tanie końco\ryym

19,Br,-h9ł



brak

1.9.
podział zobowiązań dlugoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikaiącym z innego tpułu prawnego, okresie spłaty:
powvżei 1 roku do 3 lat
brak

b) lowyżej3do5lat
crak

c} ]owvżei 5 lat
rrak

1.10.

(Wotę zobowiązań W sytuac.ii gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing

rperacyiny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z

ivtułu leasinsu finansowego lub leasineu zwrotneso
brak

1.11
lączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na ma'ątku iednostki ze wskażaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

brak

7.7ż

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

zabezoieczeń
brak

1.13

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnicę między wańością otrzymanych finansowych skladników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za

nie

brak
1.I4. lączną kwotę otrzvmanych przez iednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

brak
1,15 kwote wvpłaconvch środków pienieżnvch na świadczenia pracownicze

1 559 663,00 PtN (&3020; &tl010,&4040,&4110,&4120,&428ą&/t440)
1.16. inne informacie
2

ż.L. wvsokość odpisów aktualizuiacvch wańość zapasów
brak

2.2
<oszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałvch w budowie w roku obrotowvm
brak

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodóW lub kosztóW o nadzwyczajnej Wańości lub które WYstąpiły incydentalnie

brak

ż.4.

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

brak

z,5, inne informacłe..r

3
lnne inforfĄje niż\ymienione powyźej, jeżeli mogłyby w !stotny sposób wplynąć na ocenę sytuac.ii majątkowej ifinansowej
oraz wynj(f inhńowil iednostki
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