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AKTYWA

\. . Aktywa trwałe

- WartoŚci niemateria|ne i prawne

l. - Rzeczowe aktywa truuate

Srodki tnruałe

.1.  -  Grunty
|.1.1 - Grunty stanowiące wtasnośÓ jednostki ' ..

|.2. - Budynki, |okale i obiekty inzynieri i lądowej i...

|.3. - Urządzenia techniczne i maszyny

1.4. - Srodki transportu

|.5. - tnne Środki tnruałe

l. - Srodki tnruate w budowie (inwestycje)
*-- Zaliczki na środki tnruałe w budowie..'

- Na|ezności długoterminowe

V' - Długoterminowe aktywa finansowe

|'  -Akcjeiudziały

z. - |nne papiery wartościowe

]. . lnne długoterminowe aktywa finansowe

'|. 
. WartośÓ mienia z|ikwidowanych jednostek

3. - Aktywa obrotowe

- Zapasy

L - Materiaty

z '  -  PołprodukĘ iproduktywtoku

3. - Produkty gotowe

1. - Towary

l' - Na|eznoŚci krÓtkoterminowe

1. . NaleŻności z tytułu dostaw i usług

z. - Na|ezności od budzetow

3. . NaleznoŚci z tytułu ubezpieczen i innych...

4. - Pozostałe naleznoŚci

5. . Roz|iczenia z Mutu środkÓw na wydatki...

^' Krotkoterminowe aktywa finansowe

. Srodki pienięzne w kasie

f' - Srodki pienięzne na rachunkach bankowych

3. - Srodki pienięzne panstwowego funduszu...

4 '  -  lnne środki p ienięzne

5' - Akcje |ub udziały

5. - lnne papiery wartoŚciotve

7 ' - lnne krÓtkoterminowe aktywa finansowe

|V. . Rozliczenia międzyokresowe

Suma aktywow
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BILANS

jednostki budzetowej
i samorządowego zakład u

budzetowego
sporząd zony

na dzlen 31.1 2.2018 r.

p,ł lc i1

.r\' łi. t'l lr i ii i c
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Stan na
początek

roku

PASYWA Stan na
początek

roku

Stan na
koniec
roku

837 918. 742 446,93 710 705.53

l. - Fundusz jednostki 2 076 333,1 2 090 876,99

837 918. ll. - Wynik finansowy netto (+,-1 -1 380 171,46

837 918, 1. - Zysk netto (+)

158 032. 158 032,46 2. - Strata netto (-) -1 333 926, -1 380 171,46

lll. - odpisy z wyniku finansowego (nadwyŻka...

679 885,9 646 309,52 lV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

B. - Fundusze placowek

C. - Pa stwowe fundusze celowe

D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 178 7 55.73 170 164,89

|' . Zobowiązania długoterminowe

Il. - Zobowiązania krÓtkoterminowe 178 7 55.73 170 164.89

1. . Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 510,79

2' - Zobowiązania wobec budzetow 5 308.00

3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczen i innych..' 32 143,69

4. - Zobowiązania z tytutu Wynagrodzen 52 851,2 53 722,78

5. - Pozostałe zobowiazania

6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...

76 528.44 7 . - Rozliczenia z tytułu środkow na wydatki...

8. - Fundusze specjalne 83 213,4 76 479,64

8.1. - Zaktadowy Fundusz Świadczen Socjalnych 83 213, 76 479.64

8.2. -  lnne fundusze

||l. - Rezerwy na zobowiązania

lV. . Roz|iczenia międzyokresowe

43 77 0.8 13 578,

43 7 40.0 13 530.00

39 473,4 62 949.64

39 473, 62 949.64

Suma pasywÓw921 162,6 880 874,42 921 162. 880 870,4

,-\

wg{ ..& d, tł,yn,,\,{ rł,x ł,1t;i #.y k
Krerowniliieonosiki 

- -

GŁow}i
t: Iuttiah
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Zestawien ie zmian w funduszu ;}offist.tił

,1

sporządzone na dzien 31.12.ry18 r.
!
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/
wystaÓ bez 

fma 
przewodniego

Stan na kon iec/
roku poprzedniego

Stan na koniec
roku biezącego

l . Fundusz jednostki na początek okresu (Bo) 2 255 543,76 2 076 333,1 5
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 1 392 864,43 1468 128,06
11. Zysk bi|ansowY za rok ubiegły 0,00 0,00
1 .2. Zrealizowane wydatki budzetowe 1 392 864,43 1 468 128,06
1.3. Zrea|izowane płatnoŚci Ze Środkow europejskich 0,00 0,00
1.4. Srodkr na inwestycje 0,00 0,00
1,5. Aktua|izacja Wyceny srodkow tnruałych 0,00 0,00
1.6' Nieodpłatnie otrzymane środki truvałe i środki tnivałe w budowie oraz

wartości niemateria|ne i prawne 0,00 0,00
1 7- Aktywa przejęte od zlikwidowanych |ub połączonych jednostek 0,00 0,00
1.u. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
1.9. Pozostałe odpisy Z Wyniku finansowego za rok biezący 0,00 0,00
1 . 1 0. Inne zwiekszenia 0,00 0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 1 572 075,04 1 453 584,22
2.1 . Strata za rok ubiegły 1 472 657 ,78 1 333 926,22
2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 98 961,33 1 1B BB7 ,72
2'3. Roz|iczenie wyniku finansowego i środkow obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00
2.4. Dotacje i Środki na inwestycje 0,00 0,00
2.5. Aktuaiizacja srocjkow tnruałych 0,00 0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środkÓw tn,vałych i

ŚrodkÓw truvałych w budowie oraz wartości niemateria|nych i
prawnych 0,00 o;oo

2.7. PaSyWa przejęte od z|ikwidowanych |ub połączonych jednostek 0,00 0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
2.9. Inne zmniejszenia 455,93 770,28
It^ Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 2 076 333,1 5 2 090 876,99
l t , . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -1 333 926,22 -1 380 171 ,46
1. Zysk netto (+) 0,00 0,00
2. Strata netto (-) -1 333 926,22 1 380 171 ,46
3 N adwyŻka Ś rod kow ob rotowych 0,00 0,00
lv. Fundusz ( l l+,- l l l ) 7 42 406,93 7 1A 705,53

t"i Y r-{ ru t\ ",r tJ ri

Konin, 2019.03.05

łtrona 1 R Księgowość optivun ver. 16.00.0925 VIJLCAN tb. 006621, Centrum Ksztakenia Praktycznego, 62-510 Konin, Kardynała s'Wyszyf,skiego 3a
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centru m Kształcenia Praktycznego
Kardynała S. Wyszynskiego 3a ,62.51 0 Konin

Numer identyfikacyjny REGON
31 100709 1

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaŻy produktow

Zmiana stanu produktow (zwiększenie - wartoŚc dodatnia,
zmniejszenie . wartoŚĆ ujemna)

Koszt wytworzenia produktow na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaŻy towarow i materiałow

Dotacje na finansowanie działalnoŚci podstawowej

Przychody z tytułu dochodow budzetowych

Koszty działa| ności operacyj nej

AmortyzaĄa

V.

vt.

l t .

1 i l .

tv.

ZuŻycie materiałow i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia d|a pracownikow

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. WartoŚÓ sprzedanych towarÓw i materiałow

X.

tx. Inne Świadczenia finansowane z budzetu

Pozostałe obciazenia

c.
D.

Zysk (strata| z działa|llości podstawowej (A-B)

Pozostałe przychody operacyj ne

l^
It .

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow truvałych

Dotacje

E.

!t! . I nne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty inwestycji finansowanych ze Środkow własnych
samorządowych zaktadow budzetowych i dochodow jednostek

budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

il.

F.

G.

i l .

III .

H.

Pozostałe koszty operacyjne

Odsetki

Zysk (strata) z dziatalności operacyjnej (C+D-E)

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały W zyskach

lnne

Koszty finansowe

Odsetki

I  nne

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

Podatek dochodowy

i l .

J .

Rachunek zyskow i strat jedn.btLilt'
t  Bi i i(wariant porownawczyl

sporządzony na dzien 31 .12.20{8 r.

i  nrpi

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec
roku biezącego

98 781,33 1 18 674,72

98 781,33 1 1B 674,72

1 432 870,35 1 499 094,91

33 576,46 33 576.46

337 205,34 287 736,29

168 442,94 210 488,05

710 852,48 789 659.12

166 399,96 164 833,52

14 785,77 12 727 ,97

-1 334 089,02

1BO,QC

-1 380 420,19

248,73

-1 333 926,22 -1 380 171 ,46

-1 333 926,22 -1 380 171 ,46

Strona 1 R Księgowość optivum ver. 16'00.0925 vULcAN tic' 006621, Centrum Kształcenia Prawcznego, 62-510 Konin, Kardynała s.wyszyl1skbgo 3a
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IT{FORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegÓlności:

1

1.1 nazwęjednostki

C entrum Kształceni a Prakty cznę go

1.2 siedzibę jednostki

Konin

1.3 adres jednostki

ul. Kard. S. Wysryriskiego 3a,62-510 Konin

r .4 podstawowy przedm iot działalno ści j edno stki

ustawa o Samorzqdzie gminnym
ustawa o Svstemie oświatv

2. wskazanie okresu obj ętego Spraw ozdutiem

01 stycznia 2018 r do 3 1 grudni a f01 8 r.

3.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera danełączne, jeże|i w skład jednostki nadrzędnej
lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe

Nie doĘcry

4. omÓwienie przyjętych zasad (poliĘki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywÓw
i pasywÓw (także amoĘzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane Są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości'

w sposÓb przewidziarly ustawą o rachunkowości.

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są Za pomocą komputera w programie firmy

Vulcan',,KsięgowośÓ Optivum'', nr licencji 0066f1. Podczas rejestrowania zapisy muszą

spełniaÓ warunki: są trwałe i czytelne zgodnie z treścią odpowiednich dowodÓw księgowych,

możliwe jest stwierdzenie źrodła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich

wprowadzenie, zapewniają sprawdzenie poprawności, kompletności i identyczności zapisÓw.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środkÓw trwĄch oraz wartości niematerialnych i prawnych

przyj ęto następuj ące ustalenia:

Składniki majątkowe o wartośct do 50,00zł są ujmowane w ewidencji ilościowej

umożliwiającej konholę tych przedmiotÓw i ich miejsce uzytkowania oraz osÓb za nie

odpowiedzialnych.

Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 50,00 zł do 10 000,00 złza|iczane są do

pozostaĘch środkÓw trwĄch lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się

ewidencji ilościowo - wartościowej. Pozostałe środki trwałe vmatza się jednorazowo i w całości

za|icza się w koszty' w momencie przyjęcia do eksploatacji.

Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złza|icza się do środkÓw



trwĄch lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej

tych aktywów.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoc zyna się począwsry od miesiąca następującego

po miesiącu oddania składnika do ułwania. Środki trwałe o wartości od 10 000,00 ztumarza

się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym

od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się jednorazowo zaokres całego roku w IV

kwartale roku obrotowego. odpisów amoĘzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej

środków trwĄch

odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż, na koniec kazdego

kwartału.

Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy wedfug ich wartości wynikającej

z ewidencji' Ustala się następujące zasady ewidencji i toz|iczania kosztów: ponoszone koszty

ujmowane są na kontach zespołu 4. Rzeczowe aktywa obrotowe - zakupione materiaĘ,takie jak

aĄkuły biurowe, materiaĘ zakupione do napraw' itp. są bezpośrednio po zakupie za|iczane

w ciężar właściwego konta kosztów.

w CKP mogą występowaó należności od odbiorców, należności od budzetów, pozostałe

nalezności publicznoprawne, należności od pracowników, pozostałe należności, które wycenia

się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaĘ.

W CKP mogą występować zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania wobec budżetu,

pozostałe zobowiązarlia publicznoprawne' zobowiązania wobec pracowników, pozostałe

zobowiązania, które wycenia się w kwocie wymagalnej ,zapłaty (uwzg|ędnia się też odsetki

naliczone przez kontrahenta). Wszystkie zobowiqzania maja charakter krótkoterminowy

dotyczący danego roku obrotowego.

Środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych i bilansie w wartości nominalnej,

w złotych polskich.

W związku z ewidencją kosztów w układzie rodzajowym Centrum Kształcenia Praktycznego

w Koninie ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym, ponieważ, rea|izl$e zadania

o charakterze nieprodukcyjnym.

5. inne informacje

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie obowiązujących w Centrum zasad (polityki)

Rachunkowości, ktÓre wprowadzone zostĄ Zaruądzeniem nr 2I/2016 dyrektora Cęntrum

Kształcenia Praktycznego z dnia 31 grudnia 20I6t. (ze zmianani).

Przyjęty w Centrum Ksfałcenia Praktycznego w Koninie rok obrotowy

i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych petnych miesięcy

kalendarzowych.

Sprawozdanie finansowe szkoĘ nie podlega obowiązkowi badania na podstawie



art'64 ust.l ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy załoŻeniu kontynuowania działalności zgodnie ze

statutem szkoĘ, co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłlżej'

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczegÓlności:

1

1.1

szczegÓłowy zakres zlnian wartości grup rodzajowych środkÓw trwĄch, wartości
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych akfiÓw na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszeniazĘĄllłu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan koricowy, ad|amajątku amoĘzowanego - podobne przedstawienie
stanÓw i tytułÓw zmian dotychczasowej amoftyzacji lub umorzenia _ obowiązuje Tabela 1.1

Zał4cznik nr 5

I .2. aktualną wartośÓ rynkową środkÓw trwĄch, w tym dÓbr kultury - o ile jednostka dysponuje
takimi informacjami

Nie dotycry

I .3.
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisÓw aktuali,,,Jących
trwĄch odrębnie dla dfugoterminovYych aktywÓw niefinansowych oraz
aktywÓw finansowych _ obowiązuje Tabela 1.3

wartośÓ aktywÓw
długoterminowych

Załacznik nr 6

1 .4. wartośÓ gruntÓw urytkowanyclr wiecryscie - obowiązuje Tabela I.4

Nie doĘcry

I .5.
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanychprzez jednostkę środkÓw trwĄch, ufianych
na podstawie umÓw najmu, dzierŻawy i innych umÓw' w tym z$uŁu umÓw leasingu _

obowiązuje Tabela 1.5

Zatacznik nr 8

| .6.
|iczbę otaz wartość
dłuinych papierÓw

posiadanych papierÓw wartościowych, w tym akcj i i udziałÓw oraz
wartościowych - obowi ąZuje Tabela I.6

Zał4cznik nr 9

T.J ,

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorrystaniu, rorwi4zaniu i stanie na koniec roku obrotowego'
zuwzg|ędnieniem nalężności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan poĘczek
zagroŻonych) - obowiązuje Tabela 1.7

Załącznik nr 10

1 .8. dane o stanie rezęrw według celu ich utworzenia napoczątek roku obrotowego' zwiększeniach,
wykorzystaniu,rozwiązaniu i stanie koricowym - obowiązuje Tabela 1.8

Zał4cznik nr 11

r .9.
podziałzobowiąza dfugoterminowych wedfug porycji bilansu o pozostĄm od dnia
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tlrtufu prawnego' okresie
spłaty:

a) powyzej 1 roku do 3 lat

b) powyzej3do5lat

c) powyzej 5 lat



Nie dotycry

1 .10.

kwotę zobowiązuil w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie zprzepisarni
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedfug przepisÓw o rachunkowości byłby to leasing
finansowy lub zwrotny zpodziałem na kwotę zobowiąza zlyiułu leasingu finansowego lub
leasingu zwrotnego - nie dotycry

1.11
łączną kwotę zobowtązan zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy Ęch zabezpieczeń - nie dotycąy

1.12.
łącznąkwotę zobowiązafiwarunkowych, w tym rÓwnież udzielonych przez jednostkę gwarancji
iporęcze , także wekslowych, niewykazanych w bilansie, zewskazaniem zobowiązari
zabezpieczonych na majątku jednostki orazcharakteru i formy tychzabezpiecze _ nie dotyczy

1 .13.
wkaz istotnych pozycji czynnych i biernych rcz|icze międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych roz|icze międzyokresowych kosztÓw stanowiących rÓmicę między wartością
otrzymanych finansowych składnikÓw aktywÓw azobowiąz,aniemzapłaty zanie - nie doĘczy

L .T4.
łącznąkwotę otrzymanyehptzez jednostkę gwarancji i poręczeri niewykazanych w bilansie _
nie dotycry

1.15.
kwotę wypłaconych środkÓw pienięznych na świadczenia pracowniczę - obowiązuje Tabela
1.15

Załqcznik nr 12
- odprawy emerytalne 2 osoby
- nagrody jubileuszowe - 3 osoby

1 .16. inne informacje

f.

2.1 wysokość odpisÓw aktualizujących wartość zapasÓw - obowiązuje Tabela 2.1

Załacznik nr 13

2.2.
koszt wytworzęnia środkÓw trwĄch w budowie, w tym odsetki
powięks,yŁy koszt wyt\Ą'orzęnia"ŚrodkÓw trwaĘch w budowie w
obowiązllie Tabela 2.2

ora7, roŻnice kursowe' ktÓre
roku obrotowym -

Załqcznik nr L4

f  .3. kwotę i charaktęr poszczegÓlnych porycji prrychodÓw lub kosztÓw o nadrwyczajnej wartości
lub ktÓre wystąplły incydentalnie - nie dotyczy

2.4.
informację o krvocie nalezności z Ęrtułu podatkÓw realizowanychprzez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansÓw publicznyoh wykazywanych
w sprawozdanilz wykonania planu dochodÓw budzetowych

2.5. inne intormacje

a
J.

Inne informacje niŻ wymienione powyŻej, jeżeli mogĘby w istotny sposÓb wpłynąć na ocenę
rytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(FiĘGowY L.j

Centrurni Kształpę
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