
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Poradnia
Psychologiczno Peda gogiczna

ul. Pilsudskiego 10A

BILANS
jednostki bud2etowej

i samorzqdowego za kNadu

bud2e(bwego
spozqdzony

na dzief 2019-12-31.

Adresat

Powiat hajnowski

Nr statystyczny - REGON

000739082
\A&slac bez pisnra przewodniego

AKTYWA Stan na poczqtek
roku

Stan na koniec
roku

PASYWA Stan na poczqtek
roku

Stan na koniec
roku

A. Aktvwa trwale 00c 0,00 A. Fundusz -83107,87 -99 017,10

l. Warto6ci nie m ate rialne
I prawne

00c 0,00 l. Fundusz jednostki 891 984,8€ 886 662,13

ll. keczowe aktywa
trw ale

0,0c 0,00 ll Wynik finansowy n tto -975 092,7! -985 679,23

'1 Srodki tru ale 0,0c 0,00 1. Zysk netto (+) 0,0c 0,00
'1 1 Grunty 0,0c 0,00 2 Strata netto ( -975 092,7! 985 679,23

1,1 '1 Grunty stanowiqce
w lasnoS6 jednostki

sarrorzqdu terytorialnego,
przekazane w uzytkow aniu
w ieczystym innym
podmiotom

0,0c 0,00 lll. Odpisy z wyniku
finansowego (nadw'
Srodk6w obrotowyc

ika
) (-)

0,0c 000

1 2, Budynki, lokale i obiekty
in2ynierii lqdow ej i w odnej

0,0c 0,00 lV. Fundusz mienia
zlikwidowanych
iednoste k

00c 000

1.3 Urzqdzenia techniczne
nESzyny

0,0c 000 B. Fundusze plac6w k 0,0c 0,00

C. Paistwowe fundt
celowe

)ze 0,0c 0,00

1.4 Srodki transportu 00c 0,00 D. Zobowiqzania i

rezerwv na zobowia anta
0,0c 000

1 5 lnne Srodki trwale 0,0c 000 l. Zobowiqzania
dlugote rm inowe

00c 0,00

2 Srodki trw ale w budow ie

(lnw estycje)
0,0c 0,00 ll. Zobowiqzania

k16tkote rm inowe
83107,87 99 017,10

3 Zaliczki na Srodki trwale
w budow ie (inw estycje)

00c 000 1. Zobow iqzania z tytu
dostaw t uslug

478,04 2288,90

lll. Mle2noSci
dlugote rm inowe

0,0c 0,00 2 Zobow iqzania w obe

budzet6w
6 088,0C 4 243,00

lV. Dlugoterminowe
aktywa finansowe

0,0c 000 3 Zobow iqzania z lytu
ubezpieczei iinnych
5w iadczeh

26 153,56

1 Akcje i udzialy 0,0c 0,00 4 Zobow iEzania z lytu
w ynagrodzen

50 388,27 56 488,25

2. Inne papiery w arto5ciow e 0,0c 0,00 5 Fozostale zobowiAz ta 0,0c 000

3 Inne dlugoterminow e

aktyw a finansow e
0,0c 000 6 Surny obce (depozy

zabezpieczenie w ykor
urnow )

we,
nta

0,0c 000

V. Warto5ci mienia
zlikwidowanych
e dn oste k

0,0c 0,00 7 Rozliczenia z tytulu
Srodk6w na wydatki
bud2etowe iz tytulu
dochod6w bud2etowy n

0,0c 0,00

B. Aktywa obrotowe 1 127,5C 2118,33 8 Fundusze specjalne 1 127,5C 2118,33

l.Zapasy 0,0c 0,00 81 Zakladowy Fundus

Sw iadczen Socjalnych

I 1t7 qf 2118,33

1 lVlaterialy 00c 0.00 8 2 Inne fundusze 0,0c 0,00

2 Polprodukty i produkty w

toku

0,0c 0,0c lll. Rezerwy na
zobowiazania

0,0c 000

3 Rodukty gotowe 0,0c 0,00 lV. Rozliczenia
m igdzyokresowe

0,0c 0.00



Stan na poczqtek
roku

ll. Mle2noSci
kr6tkoterm inowe
1, NaleznoSci z tytulu
dostaw i uslug

2 Nale2noSci od bud2etow

3 NaleznoSciz tytulu
ubezpieczen i innych

5w iadczen

4 Pozostale naleznoSci

5, Rozliczenia z tytulu

Srodk6w na w ydatki

budzetowe iz tytulu
dochod6w budzetowych

lll. Kr6tkoterminowe
aktywa finansowe

rodki oieniezne w kasie

rachunkach bankowvch

panstw ow ego funduszu

4 lnne Srodki oienie2ne

5 Akcje lub udzialy

6 Inne papiery w arto6ciow e

7 lnne krotkoterminowe
aktyw a finansow e

lV. Rozliczenia
m iqdzyokresowe

Suma pasyw6w

(skarbnik)

a6nnrY \\ry

' .:

2020.03.23.
(rok, miesiqc,dziei)

i i) rq.

,,,.:i)t::_!!:



Nazw a i adres jednostki spraw ozdaw czej

Poradnia
Psychologiczno Peda gogiczna

ul. Pilsudskiego 'l 0A

Zestawienie zmian w funduszu
jednoslki sporzEdzone na dzief

31.12.2A19 roku

Nuner identyfikacyjny - RECON

000739082
\Afslac bez pisnra przewodniego

Stan na koniec roku
roku pop. I roku bie2.

l. Fundusz iednostki na 781574,96

zenia funduszu (z 974 271,00

1 1 Tyskbilansowy za rok ubiegly

1 2. Zrealizow ane w ydatki bud2etow e

1 3 Zrealizow ane platnoSci ze Srodkow europejskich

1,6 Nieodplatnie otrzynnne Srodki trw ale i Srodki tnv ale w budow ie oraz w artoSci nienraterialne
oraw ne

1 7. Aktyw a przejgte od zlikw idow

a otrzvrnane w ramach centr

z w yniku f inansow ego za rokbie2qcy

1.10 Inne zwigkszenia

2. Zmniejszenia funduszu
2.1. Strata za rok ubiegly

2 2 Zrealizow ane dochodv bud2etow e

2 3 Rozliczenie wyniku finansow i Srodk6w obrotowvch za rok

2 4. htacle i Srodki na inw

2 5 Aktualizaqa Srodkow trw alych

2 6 WartoSc sprzedanych inieodplatnie przekazanych Srodk6w trwalych i Srodk6w trwa{ych
ie oraz w arto6ci niernterialnych i praw nych

2 7 %syw a przejgte od zlil( / rdow

2 8 Aktywa przekazane w ranBch centralnego zaopalrzenia

2,9 lnne zmnieiszenia

ll. Fundusz iednostki na koniec okresu
netto za rok bieZacy (+,-)

2. strata netto

lV. Mdwy2ka dochod6w wlasnych jednostek bud2etowych, nadwy2ka Srodk6w

V. Fundusz (ll +,- lll-lv) -83 107,87 -99 017,10

Inne infornncje istotne dla oceny rzetelnoSci i przejrzysto6ci sytuacji finansowej:

1,

2

3 .,..,... .. .

\uqLd,,

5

(kierow nik jednostki)



Nazw a i adres jednostki spraw ozdaw czej

Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna

ul. Pilsudskiego 10A

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT (waria
por6wnawczy)

Nuner identyf ikacyjny - REGON

000739082
\At!sla6 bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnoSci

netto ze sprzeda2y produktow

ll. Zmiana stanu produkt6w (zw igkszenie - w arto56 dodatnia, zmniejszenie - w arto6c ujemna)

lll. Koszt w ytw orzenia produkt6w na w lasne potrzeby jednostki

netto ze sprzeda2y towar6w irBterial6w

na f inansow anie dzialalnoSci

Vl ftzychody z tytulu dochodow bud2etowych

dzialalnoSci ope racyjnej 975 293,75

I Amortyzacja

ll Zu2vcie material6w i 35 429.18

lV Fodatki i oplaty

719 941,74 746 181,62

Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne 5w iadczenia dla pracow nikow

Vll Fozostale koszty rodzajowe 2 216,55

X. lnne Sw iadczenia f inansow ane z bud2etu

k (strata) ze s

I Zyskze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych

E Pozostale koszty operacyjne
lKoszty inwestycji finansowanych ze Srodkow wlasnych samorzqdowych zakladow

i dochodow jednostek budzetow ych gronndzonych na w ydzielonym rachunku

ll Pozostale koszty operac;

strata) z dzialalno5ci
G. Przychody finansowe
l. $w idendy i udziaty w zyskach

H. Kosztv finansowe

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

J. Podatek dochodowy
K Pozostale obow owe zmnieiszenia zvsku kszenia str

2020.02.17
(data)(gbwny ksiggowy)



INFORMACJA DODATKOWA

l. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegdln scl

Poradnig Psychologiczno-PedagogicznA w Hajn6wce

1.1

l2 siedzibg jednostki

'rl. Marszalka J. Pilsudskiego 10A ,17-200 Hajn6wka

IJ adres jednostki

t4 podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

Plac6wka oSwiatowa: zakres realizacji zadah dydaktycznych, wycl rwawczych i opiekufczych

2. wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem

iprawozdanre za okres : 0 1. 0 1.20 1 9 -31.12.2019 roku

3. wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane l4czne

iprawozdanie zawiera dane j ednostkowe :

lilans j ednostki budzetowej
lachunek zysk6w i strat
4estawienie zmran w funduszu

4 om6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowo6ci, w tym metod

(takhe amortyzacji)

wyceny aktyw6w i pasyw6w

W roku obrotowym w jednostce przyjgto zasady rachunkowot
29 wrzesnra 1994 roku o rachunkowoSci, jak r6wnie? zasady :

Ministra Finans6w z dnia 13 wrzeSnia2017 roku w sprawie s,

rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu pafstwa, budzet
felytorialne go oraz niekt6rych jednostek sektora finans6w put

Aktywa i pasywa wycenia sig wedlug nastgpuj4cych zasad

a) WartoSci niematerialne i prawne: wg cen nabycia pom

b) Rzeczowe aktywa trwale: wg metody liniowej dla wsz
c) Aktywa obrotowe: wartoS6 brutto zakupionych materii

zLotychumarza siE w dniu zakup i obciqla wlaSciwy l
d) NaleznoSci kr6tkoterminowe wycenia sig w kwocie w

bilansowy
e)

0
o\b,/

Srodki pienigzne na rachunku bankowym wyceniono
Zobowi4zania kr6tkoterminowe wyc enione wg warto I

Zobowiqzania dlugoterminowe : nie dotyczy

:i wynikaj4ce z ustawy z dnra
awafte w rozporzqdzeniu
:zeg6lowychzasad
rw jednostek samorz4du
icznych.

Liejszone o umorzenie
'stkich Srodk6w trwalych
[6w o wartoSci powyzej 200
rszt jednostki
/maganej zapLaty na dzien

s warto6ci nominalnej
;i wymagalnej zaplaty

5. inne inforrnacje

ll Dodatkowe informacje i objaSnienia obejmuj4 w szczegdlno5ci:



l.

1.1 szczeg6lowy zakres zmian wartosci grup rod4ajowych Srodk6w t

prawnych, zawieraj4cy stan tych aktyw6w na poc44tek roku obrotoweg

aktualizacj i wartoSci, nabyc ia, rozchodu, przemieszczenia wewn gtrzne

amortyzowanego

walych, wartoSci niematerialnych i

, zwigkszenia i zmniejszenia z tytutu:

o oraz stan kofcowy, a dla maj4tku

Iabele w zal4czeniu (Zal4cznik 1,2, 3)

t.2. aktualn4 wartoSi rynkow4 Srodk6w trwatych, w tynJ d6br kultury - o ile jt Inostka dysponuj e takimi informacj am

{ie dotyczy

IJ kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpl

dla dlugoterminowych aktyw6w nie finansowych c

s6w aktualizujqcYch

raz dlugoterminowYc

'artoSc aktyw6w trwatych odrqbnie

akfyw6w finansowych

\ie dotyczy

14. wartoSd grunt6w uzytkowanych wieczyScie

t{ie dotyczy

15. wartoSd nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkg Srod

podstawie um6w najmu , dzier?avy i innych um6w, w tym z g/tulu ulo'
6w tnvalych, uiwanYch na

leasinsu

1.6

rlie dotyczy

liczbg oraz wartoSi posiadanych papier6w wartodciowych, w tym ak'

papier6w wartoSciowych

i i udzial6w oraz dluZnYch

\ie dotyczy
l1 dane o odpisach aktualizuj4cych wartoSi naleZnoSci, ze wskazaniem

zwigkszeniach, wykorzystaniu,rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obr

fi nansowych j ednostek samorz4du tery'tori alne go (stan p oLy czek zagr 02'

stanu na pocz4tek roku obrotowego,

towego, z uwzglgdnieniem naleznoSci

nych)

18.

),lie dotyczy

dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrc

wvkorzvstaniu. rozwiazaniu i stanie kofcowym

)wego, zwigkszeniach,

rlie dotyczy
bilansowego, przewidYwanym umow4

1.9 podzial zobowi4zan dlugoterminowych o po

lub wynikaj4cym z imego ryrufu prawnego' okles
[ostatym od dnia

ie splaty:

a) powyzej I roku do 3 lat

b) powy2ej3do5lat

c) powyZej 5 lat

l .10. kwotg zobowi4zart w synracji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasit

(leasing operacyjny), a wedtug przepis6w o rpchunkowoSci. bytby

nodzialem na kwote zobowi1zan z t1'tulu leasingu finansowego luD leas

3u zgodnie z przepisami podatkowymi

to leasing finansowY lub zwotnY z
ngu zwrotnego

rlie dotyczy
wskazaniem charakteru i formYl ll l4cm4 kwotg zobowiqzaf zabe4ieczonych na maj4tku jednostki zt

tych zabe4ieczefr

|.t2.

)Jie dotyczy

l4cm4 kwotg zobowi4zafi warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonycl

takze wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zo

iednostki oraz charakteru i formy tychzabezpieczett

przez jednostkg gwarancji i porqczeri,

owiqzari zabezpieczonych na maj4tku

{ie dotyczy



1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen migdzyokresov

migdzyokresowych koszt6w stanowi4cych r6znica migdzy warloSci4

aktyw6w a zobow i4zaniem zaplaty za rue

lch, w tym kwotg czynnych rozliczen
trzymany ch finansowych sktadnik6w

1,14. l4czn4 kwotg otrzymanych przez jednostkg gwarancji iporgczeh nie wy rzanych w bilansie

t{ie dotyczy

l. 15. kwotg wyplaconych Srodk6w pienigZnych na Swiadczenia pracownicze

L.p. WartoS6 Srodk6w pracowniczych wypfaconych w trakcie
roku obrotowego z podziafem na:

Kwota

1. Wynagrodzenia z tytulu zatrudnienia Wrazze skfadkami 872.L99,23

2 Nagrody jubileuszowe X

3. Odprawy emerytalne i rentowe X

4. Odpisy na zakiadowy Fundusz Swiadczeri Pracowniczych 39.490,67

5. I nne Swiadczenia pracownicze* 7.629,23
RAZEM: 919.319,13

o Wydatki poniesione w zwiqzku z zagwarantowaniem pracownik

zapewnienie odzieZy i obuwia roboczego (wzglqdnie wyptacenit

sfinansowanie obowiqzkowych badari profilaktycznych, okula 16

doplaty do studi6w, szkolenie pracownik6w itp.

m ochrony zdrowia, bhp, tj.
ekwiwalentu pieniq2nego za nie),

r korekcyjnych, posiiki regeneracyjne,

1.16. inne informacje

2.

2l wysokoSi odpis6w aktualizuj4cych wartoSi zapas6w

{ie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki orazro
koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym

nice kursowe, kt6re powigkszyly

rl ie rlntrrn

z.J - kwotg i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub koszt6w o nac

wyst4pily incydentalnie
wyczajnej warloSci lub kt6re

{ie dotyczy

)A informacjg o kwocie naleznoSci ztyrulu podatk6w realizowanych przez

wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych wykazywanych w spraw

budzetowych

rrgany podatkowe podlegle ministrowi
zdaniu z wvkonania planu dochod6w

)oradnia osi4gngla pozostale przychody w kwocie 170,00 z rtulu prowizji

2.5. inne informacje

3. lnne informacje niz wymienione powyzej, jezeli mogtyby w istotny sposi
maj4tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

wptyn4i na oceng sl4uacji

loradnia nie osi4ga Zadnych przychodow z podstawowej dzir rarnoscl operacyJneJ

Flajnowka, 2020 03.23
(rok, nriesi4c, dziei)

: -i i,.-'r! - .,t ^ I -? i ?;J 1 1. L: rl ! _ \ !
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.,, riuu739C82 Zalqcznik Nr 2

Umorzenie Srodk6w trwatvch i wartoSci niemate i prawn



WartoSd netto Srodk6w trwahch

Zalqcznik r3

Stan Srodk6w trwalych na

koniec roku obrotowego

stan um(

Srodk6w t
na konie

obroto'

'zenta

walych

roku
fego

stan Sroc

netto ni

obr

:dw trwalych
koniec roku
towego

gru nty X x X

budynlii i lokale,
obiekty in2ynierii
l4dowej i wodnej

79.237,32 79.23 5Z 0

X X X

Srodki transportu X X X

tt.29L,6t II.ZJ ,61. 0

90.528,93 90.s2 ,93

WartoSd netto wartoSci niematerialnych i prawn ch

Stan WNiP na koniec roku
obrotowego

stan umc
WN|P na

roku obro

rrzenta

koniec
towego

stan W

koniec ro
liP netto na

r obrotowego

WartoSci
niematerialne i

prawne (w tym
licencje i prawa

15.885,76 15.881 ,76 0


