
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Naucrycieli w ByĘoszczy

podstawowy przedmiol dzialalności.jednostki

za 201 9 rok od 01 ,01 .2019 - 31.12.2019 r

wskazmie, że sprawozdmie lnmowe awiem dme łącae
Alalva i paslwa wycenime są przy uwzględnieniu nadrzędaych aad rachulkowości, w

przewidzimy ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przeplsów mtawy z dnia 27

2009 r,o fnmsach publicaych i rozporądzenia Ministra Romoju i Finmsów z dnra

73 wzesnia2o71 r, w sprawie rachunkowości oraz plmów kont dla budżetu pŃstwa, budźętów

smorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, smorządowych zakładów

państwowych fiuduszy celowych oraz pmstwowych jednostek budretowych
siedzibę poza grmicmi Rzec4pospolitej Pol§kiej

ienie przyjętych zmad (polityki) rachunkowości, w tym

metod wyceny ak§vów i paslwów (takźę ffiortyacJr):

trwałe w dniu przyjęcia do uż}łkowmia wycenra slę

1 ) w prrypadku zakupu - wedlug ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli kosży zakupu nie

2) w prrypadku wlłworzenia we włmn}m zakesie - według kosżu w1twolzęrua;

3) w pr4padku ujamienia w htkcie inwentaryzĄi - według posiadmych dolmentów z
nĄcia, a przy icbbraku według wańości qmkowej ;

4) w pr4padku spadku lub daowiay - według wartości okeślonej w mowie przękazańa,
5) w prrypadku otrzlmmia w sposób nieodpłatny od Skabu Pństwa lub imej jednostki

terytoilalnego - w wysokości okeślone.j w decyzji o przekazmiu

Do pozostałych środków tflMałych zalicmy składntkr ma.latkowe:

a) których wetość jednost}owa nie przelqacza kwoty wożliwiającej dokonmie jednorazowego

odpisu mońyacy.jnego w momencie przekaaia składnika do uĄ,tkowmia, zgodnie z
zasadmi o1aeślon}mi w utawie o podatku dochodow}m od osób pramycĘ
b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowenu odpisowi morzeniowemu ąodnie z
zasadmi okęślon}mi w przepisach wydmych przez Ministra Finmsów dla jednostek sekora
fnmsów publicaych,

Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wmtościową i wycenia się je według cen zakupu przy

zastosowmiu metody F]Fo do Wyceny zapa§u,

trwale lnm§owme re środków na inwęstycje mae są metoĄ liniową wedlug

mortyacyjnych olceślonych w ustawie o podatku dochodowytrr od osób pramych,
Rozpoczęcie naliczmia odpisów morzeniorłych lub mortyzacyjnyoh następuje w miesĘcu
następn}m po plzyjęciu do uĄ.tkowmia, Srodki tmale zaewidenc;onowme na koncię 01 l
wilzmę (mortyzowme) są raz do roku pod datą 31 grudnia, W uzmadnionych pr4padkach

wlnikających z potrzeby rozliczenia odpisów mortyzacyjnych dopuszcza się możliwość
dokonyvmia miesięcaych odpisów morzęniouych, W prąpadkach umadnionych
ekononicm}m okęsęm uz},tkowmia dmego składnika mjątkowego dopurca się utalenie
ptzez ZtządW ojewództwa indlłlvidualnej stawki mortyacinej.

(sto§owme §tawki moĄ acylle)

Przez nalężności kótkoteminowe romie się należności o teminie spłaty loót§4/rn niź jeden

rok od dnia bilmsowego, Należrości kótkoteminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na

dzień bilmsowy w wysokości wlmagającej zapłaty, cryIiłącnie z wlmąmlmi odsetkami, z

zachowmien zasady ostrożnej tyceny tm, po pomiejszeniu o wańość ewentulnych odpisów

aktualizu,jących należrości wątpliwe, Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zaplaty

lub w uysokości odsetek należnych na konięc kwartału,

Wycena należności do bilmsu ( odpisy akhraliająclne
wartość należności)

I4-434,0o

Krajowe środki pienięhe ujmuje się w wartości nominalnej. Srodki pienięme wlrzone w

walutach obcyoh wycenia się nie późriej niż na koniec kwartału, wedfug aad obowĘzujących
na dzień bilmsowy tj, po obowiązując;n na ten dzień średnim lcmie ogłoszonlm dla dmej
waluty przez Nmodowy Bmk Polski,

śIodki ZFŚs - 11.419,13 ń
Iachwek depoz}towy - 3.01 4,21 Ą

i pieniężne (wycena środków pieniężrych w walucie

Rozliozenia międąyokesowe kosżów dotyczą kosżów poniesionyĄ ale dotycących
przyszłych okesów sprawozdawcrych, Rozliczenia międryolgesowe kosżów stosowme są do

rozliczeń kosżów c4mych w prrypadku kiedy w rmach progmu lub prqekfu realizowmego
ze środków mijnych lub dotacji rłynika koniecaość rozliczęnia ich w casre,

ia międ4,okesowe ko§źów ( czy są §tosowme jeśli

to dojakĄ kategorii kosżórv)

na rcbowiąruia ( w jakich prąpadkach)

- 98.419.13 z1
98.419.13ime findure ( rodaje fiuduszy)

międryolcesowe pr4.chodów (akie są stosowme,



LD w Treść kwota

5 ime infomacje ąodnie z § 21 vsL, 3 rozporządzenia Ministra Roaoju i Finmsów z dnia 13 wzesnia 2017 r, w
spmwie rcchurkowości oraz plmów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek smorządu
ter;łorialnego, jednostek budżętowych, smorądowych zakładów budżetowych, pństwowych
fr.mdusry celowych onz państwowych jedno§tęk budżetowych mających siedzibę poza
grmicmi RzeczypospolĘ Polskiej , w sprawozdmiu fnmsow}m nię dokonmo tyłączeń
wajemych mleżności i rcbowiązan między jednostkmi budżetoĘni,

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w
szczepólności:

1,1 szczegołowy zakes mim wartości grup rodajowych
środków tnłĄch, wartości niematerialnych i pnmycĘ
zawierujący stm tych aktywów na pocątek rolu obrotowego,

mięksrenia i roiejszenia z t},tułu: allualizacji wartości,

naĘcĄ rozchodu, plzemieszcrenia wemętraego oTaz §tm
końcowy, a dla mjątku mortyzowmego - podobne
prredstawienie stmów i §,tułów mim dotychczasowej

mortyzacji lub morrenia

ZaIącmk m]
Majątek tmały - wg pozycji bilmsorłych

x

L2. aLtualną wartość rymkową środków tmałych, w tlm dób:

kultury - o ile jednostka dysponuje takimi infomacjmi rie posiadmy

l3 wotę dokonmych w trakcie rolu obrotowego odpisów

*tualizujących wartość aktlrlvów trwaĘch odrębnie dla

lługoteminowych al,alvów niefi mowych oraz

lługoteminowych aktywów fnmowych
rie dotyczy x

I-4 Martość gmtóW uż},tkowmych wieczyścte rie posiadamy x

l5 wartość niemortyzowmych lub niemamyct'lnrez
jednostkę środków trwałych, uĄvmych na podstawie mów
najmr1 dzierźawy i imych mów, w tlm z §.,tułu mów
leasingu

ue dotyczy x

l ,6, liczbę oraz wartośc posiadmych papierów wartościowycĘ w

rym Ńcji i udziałów oraz dłużrych papierów wartościowych posiadmy

1 -,7 dme o odpisach akualizujących wartośó należności, ze

wskazmiem stmu na początek roku obrotowego,

miększeniach, wykorzystmiu, roaĘaiu i stmie na koniec

Ioku oblotowego, z uwzględnieniem należ]ości fnmsowych
jednostek smorządu terytorialnego (stm poĄczek
zagrożonyah')

nie doĘczy x

1,8 dme o stmie rezery według celu ich utworrenia na pocątek
roLu obrotowego, miększeniach, wykorzystmiq rołiąaiu
i stmie końcowr,m

nie dotycry

f,

l9 podział zobowiązań długoteminowych o pozostałln od dnia

bilmowego, przewidywmlm mową lub wpikającym z

imego tl.tułu pramego, okesie spłaty:
nie dotyczy K

l) oowrei 1 roku do 3 lal

b) 3 r1o 5 lat 000

powyżi 5 lat 000

1 ,10 lołotę rcbowiązń w sl,tucji gdy jednostka kwalifikuje
mowy leasingu zgodnie z przepismi podatkowym (leming

opencyjny), a wedhrg prrepisów o rachuntowości byłby to

leasing fnmowy lub motny z podziałem na kwotę

zobowiązań z tltułu leaingu fnmsowego lub leasingu

ffiotnego

nie dotycry x

1,11 łącaą kwotę zobowiąai abezpieczonych na majątku

jednostki ze wskazmiem chaalteru i fomy tych

zabeąieczeń
nie posiadmy

1,1ż- łącmą kwotę zobowiązń wuunkowych, w t}m lómież
udzielonych przezjednostkę gwumcji i poręczeń, także

wekslowych, niewykazmych w bilmsie, ze wskazmiem

abowtązń zabezpieczonych na majątku jednostki oraz

chrakleru i fomy tych zabezpiecren

nie dotyczy x

1 .13. wykaz istotnych pozycji c4mych i biemych rozIiczęń

międryokesowych, w tln kwotę cąmych rozliczeń
międryokesowych kosżów stmowiących różnicę międry

waltością otr4łnmych lnmsowych składników aktJryów a

zobowiązmiem zapłaty za nie

nie posiadmy x

1,14, łącaą kwotę otrz}mmych przez jednost}ę gwamc;t i
poręczeń niewykazmych w bilmsie nre posradamy

x

1 ,15 kwotę rqpłaconych środków pieniężnych re świadozenia

pracomicre
kwoty wyłaconych środkow pieniężrych z

§ 401- 1.893.985,99

§ 404 - 121 -104,41

§ 302 _ 11-225,06

2.032.315,52

1 ,16 inne infomcie
2

21 wysokośc odpśów akhnliających watość zapasów nie posiadmy

2-2 kosż wlworzenia środków trłałych w budowie, w tlm
odsetki oraz różnice kmowe, które powiększyły kosa
wlworzenia środków trwałych w budowie w roku

obrotoW}m

nie posidmy x

kwotę i chaakter poszczegóhych pozycji prrychodów lub

kosżów o nadzwycajnej wartości lub które wystąpiły

ńcydentalnie
rie dotyczy x
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2.4. infomację o kwocie należności z Ęłułu podattów

realŁowmych pr zez orgmy podatkowe podległo minśtrowi

właściwemu do spraw finmsów publicmych wykarywmych

w spmwozdmiu z wykomia plmu dochodów budżetowych
nie doĘcry K

2.5 ime infomcje rie dotycry x

3 kne infomacje nż wymimione powyżej, jeżli mogĘby w

istotuy sposób wpĄmąć na ocenę syfuacji mjąttowej i
Enmowej oraz wlnik filmsowy jednostki

ile posiadamy x
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rok, miesąc, dzień


