
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w BILANS 

Powiat Mławski Mławie 
jednostki budżetowej 

ul.Wyspiańskiego 9 

06-500 Mława Wysiać bez pisma przewodniego 
Numer identyfikacyjny REGON 32237A303DF849E2 

000947461 sporządzony 

11111111 11111111111111111111~1111111111111111~~ 1111 I 1~111/l~ 11111/lllml li I l~ll li na dzień 31-12-2018 r. 

AKTYWA Stan na początek Stan na koniec 
PASYWA Stan na początek Stan na koniec 

roku 

A Aktywa trwale 0,00 

A.I Wartości 
0,00 niematerialne i prawne 

A.li Rzeczowe aktywa 
0,00 trwałe 

A.I1.1 Środki trwałe 0,00 

A .I1.1 .1 Grunty 0,00 

A.I1.1.1.1 Grunty 
stanowiące własność 
jednostki samorządu 
terytorialnego, 0,00 
przekazane w 
użytkowanie wieczyste 
innym podmiotom 
A.I1.1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżyn ierii lądowej 0,00 
i wodnej 

A.I1.1 .3 Urządzenia 
0 ,00 techniczne i maszyny 

A.I1.1.4 Środki 
0,00 transportu 

A.11.1 .5 Inne środki 
trwałe 0,00 

A. I1.2 środki trwałe w 
0,00 budowie (inwestycje) 

A.I1.3 Zaliczka na środki 
trwałe w budowie 
(inwestycje) 

0,00 

A. Ili Należności 
0 ,00 długoterminowe 

A. IV Długoterm inowe 
0,00 aktywa finansowe 

A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 

A.IV.2 Inne papiery 
0,00 wartościowe 

Edyta Bogucka 
(główny księg<!@ł0 s1ęgowy 

SJO BeSTia 

roku 

0,00 A Fundusz 

0,00 A.I Fundusz jednostki 

0,00 A. li Wynik finansowy 
netto(+.-) 

0,00 A.I 1. 1 Zysk netto(+) 

0,00 A.11.2 Strata netto(-) 

A.Ili Odpisy z wyniku 
0,00 finansowego (nadwyżka 

środków obrotowych) (-) 

A.IV Fundusz mienia 
0,00 zlikwidowanych 

jednostek 

0,00 B Fundusze placówek 

0,00 C Państwowe fundusze 
celowe 

D Zobowiązania i 
0,00 rezerwy na 

zobowiązania 

0,00 O. I Zobowiązania 

długoterminowe 

O.li Zobowiązan ia 0,00 
krótkoterminowe 

0,00 D.11. 1 Zobowiązania z 
ty1ulu dostaw i usług 

0,00 D.11.2 Zobowiązan ia 
wobec budżetów 

D.I1.3 Zobowiązan ia z 
0,00 tytułu ubezpieczeń i 

innych świadczeń 

0,00 D.I1.4 Zobowiązan ia z 
tytułu wynagrodzeń 

2019-03-25 
(rok, miesiąc, dzień) 

32237 A303DF849E2 

roku roku 

-61 945,25 -65 955,66 

879 265,83 938 358,64 

-941 211 ,08 -1 004 314,30 

0,00 0,00 

-941 211 ,08 -1 004 314,30 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

68 949,62 76 086,68 

0,00 0,00 

68 949,62 76 086,68 

1 421,45 3 389,26 

4 498,00 4 641 ,00 

20 608,38 21 159,42 

35 793,52 36 915,71 

Izabela Wiśniewska 
(kie rownik jednostki) 

DYRE1µ~RADNI 

mgr Izabela Wiśniewska 
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A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa 0,00 
finansowe 

A.V Wartość mienia 
zlikwidowanych 0,00 
jednostek 

B Aktywa obrotowe 7 004,37 

B.I Zapasy 0,00 

B.1.1 Materiały 0,00 

B.1.2 Półprodukty i 
0,00 produkty w toku 

B.1.3 Produkty gotowe 0,00 

B.1.4 Towary 0,00 

B.II Należności 
4 621,10 krótkoterminowe 

B.11.1 Należności z tytułu 
376, 10 dostaw i usług 

B.11.2 Należności od 
0,00 budżetów 

B.I1.3 Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych 0,00 
świadczeń 

B.I1.4 Pozostałe 
4 245,00 należności 

B.I1.5 Rozliczenia z 
tytułu środków na 
wydatki budżetowe i z 0,00 
tytułu dochodów 
budżetowych 

B.111 Krótkoterminowe 
2 383,27 aktywa finansowe 

B.111.1 Środki pieniężne 
0,00 w kasie 

B.111.2 Srodki pien iężne 
na rachunkach 2 383,27 
bankowych 
B.111.3 Srodki pieniężne 
państwowego funduszu 0,00 
celowego 

B.I11.4 Inne środki 
0,00 pieniężne 

B.111.5 Akcje lub udziały 0,00 

B.1I1.6 Inne papiery 
0,00 wartościowe 

B.111.7 Inne 
krótkoterminowe aktywa 0,00 
finansowe 

Główny I '1 rf!>U'•"] 

Edyta Bo~lf' l g,wka 
lówn (g 

SJO BeSTia 

D.I1.5 Pozostałe 0,00 
zobowiązania 

D.I1.6 Sumy obce 

0,00 
{depozytowe, 
zabezpieczenie 
wykonania umów) 
0.11.7 Rozliczenia z 
tytułu środków na 

10131,02 wydatki budżetowe i z 
tytułu dochodów 
budżetowych 

0,00 
D.11.8 Fundusze 
specjalne 

0,00 
0.11.8.1 Zakładowy 
Fundusz świadczeń 
Socjalnych 

0,00 D.I1.8.2 Inne fundusze 

0,00 
D.I11 Rezerwy na 
zobowiązania 

0,00 
O.IV Rozliczenia 
międzyokresowe 

8 594,73 

0,00 

0,00 

0,00 

8 594,73 

0,00 

1 536,29 

0,00 

1 536,29 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

201 9-03-25 
(rok, m1es1ąc, dz1en) 

32237A303DF849E2 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0 ,00 0,00 

6 628,27 9 981 ,29 

6 628,27 9 981,29 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Izabela Wiśniewska 

DYREl-to/li/t;!!~QS.tk1) 
mgr /za/je/a Wiśniewska Strona2 z4 



B. IV Rozliczenia 
0,00 międzyokresowe 

Suma aktywów 7 004,37 

Główn~Jsftgowy 
.Edytrajgucka 

Edyta Bogucka 

(główny księgowy) 

SJO BeSTia 

0,00 

10131,02 Suma pasywów 

2019-03-25 

(rok, miesiąc , dzień) 

32237 A303DF849E2 

7 004,37 10 131,02 

DYREKTOR
1 

~ ~NI 

rngrlzaJJd~ska 
Izabela Wiśniewska 

(kierownik jednostki) 
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-1 Wyjaśnienia do bilansu 

SJO BeSTia 

2019-03-25 

(rok, miesiąc, dzień) 

32237 A303DF849E2 

DYRE~ RADNI 

mgr 1l bela Wiśniewska 
Izabela Wiśniewska 

(kierownik jednostki) 
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Adresat: 
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w 
Mławie 

Wyciąg z danych zawartych w 
załączniku 'Informacja dodatkowa' Powiat Mławski 

ul.Wyspiańskiego 9 

06-500 Mława 

Numer identyfikacyjny REGON 

sporządzony na dzień: 
31-12-2018 r. 

FF4C7F9F01B7A17C 
000947461 

li. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

Wyszczególnienie 
1. 7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach. wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych) 
1.1 O. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z 

podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 
1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.1 O 
1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 
1.1 2. 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 zabezpieczeń 

Potwierdzenie za zgodna~· ć• danymi w Informacji dodatkowej 

r.,rl t • ' ka 
Edyta Bogucka 2019.03.29 Izabela Wiśniewska 

(główny księgowy) rok mies. dzień (kierownik jednostki) 

Kwota 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

SJO BeStia 
Strona 1 z 2 

FF4C7F9F0187A17C 



W"yciąg z danych zawartych w załączniku ' Informacja dodatkowa' 

Symbol Wyszczególnienie 

Potwierdzenie za zgo~nou danymi w Informacji dodatkowe1 

Edyta Bogucka O 2019.03.29 
(główny księgowy) rok mies. dzień 

SJO BeStia FF4C7F9F01B7A17C 

Uwaga JST 

J R PC~NI 

- , 1/.lhr;niewska 
Izabela Wiśniewska 

(kierownik jednostki) 

Strona 2 z 2 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rachunek zysków i strat jednostki 
Mławie (wariant porównawczy) 

ul.Wyspiańskiego 9 

06-500 Mława 

Numer identyfikacyjny REGON 

A. 

A.I. 

A. li. 

A.Ili . 

A.IV. 

A.V. 

A.VI. 

B. 

B.I. 

B.I1. 

B.111. 

BIV. 

B.V. 

B.VI. 

B.VII. 

B.VIII. 

B.IX. 

B.X. 

C. 

D. 

O.I. 

O.l i. 

O.Ili. 

E. 

SJO BeSTia 

000947461 
sporządzony na 

na dzień 31-12-2018 r. 

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
wartość ujemna) 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 

Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Koszty działalności operacyjnej 

Amortyzacja 

Zużycie materiałów i energii 

Usługi obce 

Podatki i opłaty 

Wynagrodzenia 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 

Pozostałe koszty rodzajowe 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

Inne świadczenia finansowane z budżetu 

Pozostałe obciążen ia 

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 

Pozostałe przychody operacyjne 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

Dotacje 

Inne przychody operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 

2019-03-25 

rok, miesiąc. dzień 

4228400D93FAOCOE 

Adresat: 

Powiat Mławski 

Wysiać bez pisma przewodniego 

4228400D93FAOCOE 

IIIUEDIHIIUL 
Stan na koniec Stan na koniec roku 

roku poprzedniego bieżącego 

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 

957 807,54 1018975,39 

0,00 0,00 

40 181, 10 35 157,04 

30 670,03 42 293,41 

0,00 0,00 

709 230,89 756 228,81 

174 777,60 182 773,30 

2 947,92 2 522,83 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-957 807,54 -1 018 975,39 

16221,46 14 350,92 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

16 221 ,46 14 350,92 

0,00 0,00 

Izabela Wiśniewska 



E.I. 

E.I1. 

F. 

G. 

G.I. 

G.I1. 

G.II1. 

H. 

H.1. 

H.11. 

I. 

J. 

K. 

L. 

SJO BeSTia 

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na 
wydzielonym rachunku 

Pozostałe koszty operacyjne 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D . E) 

Przychody finansowe 

Dywidendy i udziały w zyskach 

Odsetki 

Inne 

Koszty finansowe 

Odsetki 

Inne 

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

Podatek dochodowy 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

Zysk (strata) netto (I-J-K) 

~~~ 
Edyta Bogł'ef!:Mta Bogucka 
główny księgowy 

2019-03-25 
rok, miesiąc, dzień 

4228400O93FA0C0E 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-941 586,08 -1 004 624,47 

375,00 310, 17 

0,00 0,00 

375,00 310,17 

0 ,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-941 211 ,08 -1 004 314,30 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-941 21 1,08 -1 004 314,30 

Izabela Wiśniewska 



Edyta Bogucka 2019-03-25 
główny księgowy rok, miesiąc, dzień 

SJO BeSTia 4228400D93FAOCOE 

DYRE~ R PORADNI 

mgr ,Jg,~ ~ niewska 
Izabela Wiśniewska 

kierownik jednostki 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Mławie 

ul.Wyspiańskiego 9 

06-500 Mława 

Numer identyfikacyjny REGON 

I. 

I. 

I. 1. 

1.1 .1. 

1.1 .2. 

1. 1.3. 

1. 1.4. 

1. 1.5. 

1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1 .9. 

1.1 .1 O. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.2.7. 

1.2.8. 

SJO BeSTia 

sporządzone na 
000947461 

na dzień 31-12-2018 r. 

Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 

Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 

Zwiększenie funduszu (z tytułu) 

Zysk bilansowy za rok ubiegły 

Zrealizowane wydatki budżetowe 

Zrealizowane płatności ze środków europejskich 

Środki na inwestycje 

Aktualizacja wyceny środków trwałych 

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości 

niematerialne i prawne 

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 

Inne zwiększenia 

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 

Strata za rok ubiegły 

Zrealizowane dochody budżetowe 

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 

Dotacje i środki na inwestycje 

Aktualizacja wyceny środków trwałych 

Aktualizacja środków trwałych 

Wartość sprzedanych i nieodpłatn ie przekazanych środków trwałych i środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

Edyta Bogcckr 
główny kś.ijg 

Edyt ła 

2019-03-25 

rok, miesiąc, dzień 

E3898E8487EF2ECD 

Adresat: 

Powiat Mławski 

Wysłać bez pisma przewodniego 

E3B98E8487EF2ECD 

11111111111111111111111111111m filllłUL 
Stan na koniec Stan na koniec roku 

roku poprzedniego bieżącego 

866 975,92 879 265,83 

0,00 0,00 

961 515,21 1 016 216,26 

0,00 0,00 

960 532,95 1 015 237,54 

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 

982,26 978,72 

949 225,30 957 123,45 

932 022,68 941 21 1,08 

17 202,62 15912,37 

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 

Strona 1 z 3 



. 
1.2.9. Inne zmniejszenia 

li. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 

Ili. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,•) 

111.1. zysk netto ( +) 

111.2. strata netto (-) 

111.3. nadwyżka środków obrotowych 

IV. Fundusz (ll+,-1 11) 

Edyta Bogucka 

główny księgowy 

SJO BeSTia 

2019-03-25 

rok, miesiąc, dzień 

E3B98E8487EF2ECD 

0,00 0,00 

879 265,83 938 358,64 

-941 211,08 -1 004 314,30 

0,00 0,00 

-941 211.08 -1 004 314.30 

0,00 0,00 

-61 945,25 -65 955,66 

DYRE~?~?RADNJ 

mgr 1J:f/ MJ-niewska 
Izabela Wiśniewska 

kierownik jednostki 

Strona 2 z 3 



I. 

1. 

1. 1 

1.2 

1.3 

1.4 

2. 

3. 

4. 

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA . . . -

INFORMACJA DODATKOWA 

JJ~rdU~<1W,~~!li~-wia rmar?'sowego, obejmuje w szczególności: 
000947461 

nazwę jednostki 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 

s iedzibę jednostki 

Mława 

adres jednostki 

ul. Stanisława Wyspiańsk iego 9. 06-500 Mława 

podstawowy przedmiot działalności jednostki 

Działalność wspomagająca edukację 

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

01-01-2018 - 31-12-2018 

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych. 

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzg lędnieniem zasad wyceny zawartych w 
rozporządzeniu MRiF. 
1. W jednostce nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów; 
2 .Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego 
organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji; 
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje , przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o 
podatku dochodowym od osób prawnych; 
4. Aktywa i pasywa wycenia s ię na koniec roku obrotowego; 
5. środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny ś rodków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości: 
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 
grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i 
umorzenie nalicza s ię na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia; 
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości 
początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w 
którym przyjęto środek trwały do używania, 
8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 
1) książki i inne zbiory biblioteczne: 
2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 
3) odzież i umundurowanie; 
4) meble i dywany; 
5) inwentarz żywy; 
6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% 
ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł); 
9. Materiały wycenia się wg cen zakupu: 
10. Dla przedmiotów nietrwałych : materiałów, wyposażenia o wartości powyżej 400 zł do 10 OOO zł, jednostka prowadzi na kontach 
pomocniczych ewidencję i lościowo-wartościową; 

11. Dla materiałów i wyposażenia o wartości nie przekraczającej 400 zł jednostka prowadzi na kontach pomocniczych ewidencję ilościową -
ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu, 
12. Zakupywane na potrzeby jednostki materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia-nie prowadzi s ię ewidencji na kontach 
zespołu 3. 

Progman Finanse DDJ 11.1.3.0, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o ., tel . 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-m ail : biuro@progman.com.pl 



Is. inne informacje 

Oświadczamy, że: 
1. Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie za rok 2018, na które składają s ię: 
• bilans, tj.aktywa i pasywa; 
• rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); 
• zestawienie zmian w funduszu jednostki; 
• informacja dodatkowa 
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ks iąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte 
wszystkie operacje gospodarcze okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na 
prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami uor a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte 
w księgach rachunkowych. 
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz 
stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych . 

li. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1. 

1.1 . 

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 
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 nr 1 

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

nie posiada 

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 uży1kowanych wieczyście 

nie dotyczy 

1.5. 
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i 
innych umów, w tym z ly1ułu umów leasingu 

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 stanu 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 ly1ułu 
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 ty1ułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

nie dotyczy 

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

nie dotczy 
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- 1.12. 
. 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 zabezpieczeń 

nie dotyczy 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń m iędzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składn ików 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 pien iężnych na świadczen ia pracownicze 

1) ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy 3 050,80 
2) odprawy emerytalne i rentowe 19 220,04 zł 
3) nagrody jubileuszowe 19 689,60 zł 
4) innych wypłat bezpośrednio wypłaconych pracownikowi 681 ,00 zł 
Ogółem : 42 641.44 zł 

1.16. inne informacje 

brak 

2. 

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

nie dotyczy 

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

nie dotyczy 

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 pod ległe ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 

nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

brak 

3. Inne informacje n iż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki 

wzajemne rozliczenia (załącznik nr 2 i 3) 

Y\'LVT DNI 

2019-04-02 .. . ... '::t,b. ....... ska 
(główny ks ięgowy) (rok, miesiąc , dzień) (kierownik jednostki) 
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Tabela 1 . 

~ ' "'"'"' "QI\.V>I..I >,v ...... v.,.. u wo,, .... ,, .,,QII.V> .... ,n,;; , ug\'1,l!OIIIYl.11 I łllOWIIY\..11 I IIIVV~:>\Y\.JI \U\.lłj:Un:nn1nuwvc:n ordZ zm1iln umorLt:=flld 

PORADNIA 
Pl YCHOLOGICZNO-PEDAGC ffN~ Pozostałe 

06 :2,P,9 Mława, ul. Wyspiań wartości 
Razem wartości 

frg,;l; niemater ialne i 

tel./fax 23-654 33 2' ~omputerowy 
niematerial 

ne i prawne 
prawne 

000947461 eh 

L.n. 

1 2 3 4 5=3+4 

I Wartość brutto środków trwałych i wartoki niematerialnych ł prawnych 

1 Bilans otwarcia 22 278,26 0,00 

2 Zwickszeoia~ w tym: 0,00 0,00 

2.1. nabycie z beznośrednie""O zakunu 

przemieszcze nia wewnętrzne ( 

nfedpłatne przekazanie pomiędzy 

2.2. jednostkami o rganizacyjnym il 

2.3. aktualiz;;1cia war'tOŚci 
rozliczenie śr,odków trwałych w 

2.4. budowie 

2.5. inne 

3. Zmnieiszenie w tvm: 0,00 0,00 

3.1. snrzedaż 

przemieszczenia wewnętrzne ( 

niedpłatne otrzymanie pomiedzy 

3.2. 
j@<fnostkami o rganizacyjnymi) 

3.3. sprtedai 

3.4. likwidacja 

3.5. 
,nne 

4 Bilans iarnkni~cia 22 278,26 0,00 

11_ Umortenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

Bilans otwarcia 
1 

2 Zwiekuenia, w tym: 

2.1. nabycie z bezpośredniego zakupu 

przemieszczenia wewn~trzne { 
niedpłatne przebunle pomiędzy 

2.2. ·ednostkami Or"an1zacvlnvml\ 

2.3. aktualizacja wartości 

rod iczenie środków trwałych w 

2.4. budowie 
2.5. inne 

3. Zmnieiszenle„ w tvm: 
3.1. sorzedai 

przemieszczenia wewnętrzne ( 

niedpłatne otrzymanie pomiędzy 

3.2. 
jednostkami o rganizacyjnymi} 

3.3. sprzedaż 

3.4. likwidacja 

3.5. inne 

4 Bilans zamkni ęda 

Ili. Wartość netto na 80 
IV. Wartość netto na BZ 

Sporządz~ : Edyta Bogucka 
Mława 10.04.2019r. 

22 278,26 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

22 278,26 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

22 278,26 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

22 278,26 

22 278,26 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

22 278,26 
0,00 

0,00 

Grunty 

stanowiące 

własność Budynki. 

j ednostki lokale i 

obiekty 
Grun ty 

samorządu 

terytoria lnego inżynierii 

przekazane w lądowej i 
uźytkowante wodnej 

wieczyste innym 
podmiotom 

6 7 8 

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 

Urządzenia 
Środki Inne środki 

techniczne i 
transportu trwałe 

maszyny 

9 10 11 

9 455,00 0,00 159 512,64 

0,00 0,00 8 406,00 

8 406,00 

0,00 0,00 2 131,47 

2131,47 

9 455,00 0,00 165 787,17 

9 455,00 0,00 159 512,64 

0,00 0,00 8 406,00 

8 406,00 

0,00 0,00 2 131.47 

2131,47 

9 455,00 ooo 165 787,17 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Środki 

Raz.em Srodki 
trwa/e w 

budowle 
trwałe 

(inw@sty 
, je) 

12=6+7+8+!,+ 
13 

10+11 

168 967,64 

8 406,00 0,00 

8 406,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 131.47 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Z 131,47 

0,00 

175 242,17 0,00 

168 967,64 

8 406,00 0,00 

8 406,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2. 131.47 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 131,47 

0,00 

175 242,17 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Zaliczki 

na środki 

trwałe w 

budowie 

(inwestv 

cje) 

14 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

Razem 

rzeczowe 

aktywa trwale 
{2+3+4) 

15=12+13+14 

168 967,64 

8 406,00 

8 406,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 131,47 

0,00 

0,00 

0,00 

2 131,47 

0,00 

175 242,17 

168 967,64 

8 406,00 

8 406,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 131.47 
0,00 

0,00 

0,00 

2131,47 

0,00 

175 242,17 

0,00 

0,00 

DYREK:~ ~ Nl 

mgr .'laÓela Wiśniewska 

G1ćk/J Ksiigowy 

Wa Bogucka 



POR.A DNIA 
P~VCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
Jt-500 Mława, ul. Wyspiailskiego 9 

tel.lfax 23-654 33 29 
000947461 

Załącznik Nr 2 do zasad sporządzania 
sprawozdania fi nansowego przez j ednostki 
organizacyjne powiatu mławskiego 

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu 

Wyl,Jczenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków ora7. nieodpłatnych świadcze11 wysti;pujących między jednostkami 
Powiat.u Mławskiego 

Nazwa jednostki sporządzającej informację 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Nazwa jednostki powiązanej 

Powiatowy Urz:1cl Pracy 

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu 

I Zwiększenia funduszu ( z tytułu ) suma poz. 1.2. i 1.6. 

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 

1.6. Nieodplalnie otrzymane środki trwale i inwestycje 

Nazwa pozycji w zesfawieniu zmian funduszu 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu - suma poz. 2.2. i 2.6. 

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 
i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
Drawnvch 

Data sporządzenia l4.03.2019r. 

Spor2<1dzil: Edyta Bogucka 

Podpis Głównego Ksii;gowego Podpis Kierownika jednostki 

Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania 
wzl 

IO 290,37 

10 290,37 

Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania 
wzl 

DYREM°,.J PORADNI 

mgr 1/Me'l~iewska 



PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
06-500 Mława, ul. Wyepiańskiego 9 

tel./fax 23-654 33 29 
000947461 

Załącznik Nr 2 do zasad sporządzania 
sprawozdania fi nansowego przez jednostki 
organizacxjne powiatu mławskiego 

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu 

Wyhiczenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadcze11 występujących między jednostkami 
Powiatu Mławskiego 

Nazwa jednostki sporządząjącej informację 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Nazwa jednostki powii1zanej 

Starostwo Powiatowe w Mławie 

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu 

I Zwiększenia funduszu ( z tytułu ) suma poz. 1.2. i 1.6. 

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje 

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu - suma poz. 2.2. i 2.6. 

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 
i środków trwa łych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
orawnvch 

Datn sporz.1clzenia 14.03 .20 I 9r. 

SporZ11clzil: Edyta Bogucka 

Podpis Głównego Księgowego Podpis Kierownika jednostki 

Kwota wydatków i n ieodpłatnego otrzymania 
wzl 

Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania 
wzl 

9 106,69 

9 106,69 



PORADNIA 
p-;YCHOLOGICZNO-PEDA_G9Gl~ZNA 
·)6-500 Mława, ul. WyspllUlSkiego 9 

tel./fax. 23-654 33 29 
000947461 

Załącznik Nr 2 do zasad sporządzania 
sprawozdania finansowego przez jednostki 
organizacyjne powiatu mławskiego 

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu 

Wyłączenia z tytu łu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadcze11 występujących między jednostkami 
Powiatu Mławskiego 

Nazwa jednostki sporządzającej i nformację 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Nazwa jednostki powiązanej 

Zespól Ośrodków Wsparcia 

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu 

I Zwiększenia funduszu ( z tytu łu) suma poz. 1.2. i 1.6. 

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje 

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki z tytu łu - suma poz. 2.2. i 2.6. 

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekaz.anych środków trwałych 
i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnvch 

Data sporządzenia 14.03 .20 I 9r. 

Sporzqdzil: Edyta Bogucka 

Podpis Głównego Ks ięgowego 

Gło~lh'k~s1 _gowy , YJ, .c.1-:a 

Podpis Kierownika jednostki 

DYREJS:fOR PORADNI 
'/LJtrfło.-

mgr h.abela Wiśniewska 

Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania 
wzl 

Kwota dochodów i n ieodpłatnego przekazania 
wzł 

853,69 

853,69 



PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
06-500 Mława, ul. Wyepiańskiego 9 

tel./fax 23-654 33 29 
000~7461 

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat 

Załącznik Nr 3 do zasad sporządzania 

sprawozdania finansowego przez jednostki 
organizacyjne powiatu mławskiego 

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu 
Mławskiego 

Nazwa jednostki sporządzającej informację 

Poraclnii1 Psychologiczno-Pedagogiczna 

Nazwa jednostki powiązanej 

Powiatowy Urząd Pracy 

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim ( suma 
A. !pozvcii od A.I do A. V), w tym: 

I. Przvchodv netto ze snrzedaży produktów 

IZ',miana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, 
IL lzmnieiszcnie - wartość uicmna ) 

111. Koszt wvtworzenia oroduktów na własne Potrzeby iednostki 

IV. Przychodv netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

VI. Przychody z tvtulu dochodów budżetowvch 

B. Kosztv działalnośc i oueracvinej ( suma ll+lll+VJI) 

Il. Zużycie materiałów i energi i 
Usługi obce 

111. 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 

Data sporządzenia 14.03 .2019r. 

Sporządził: Edyta Bogucka 

Podpis Głównego Księgowego 

ięgowy 

Przychody w zł 

Koszty w zł 

10 290,37 

10290,37 

Podpis Kierownika jednostki 

DYRElfl!_OR PORADNI 

mgr 1J:i~ ~ ewska 



PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
06--500 Mława, ul. Wyspiańskiego 9 

tel.lfax 23-654 33 29 

I . 000947461 I . . I nform:1cJa uzupc ntaJ11ca to rachunku zysków i s trat 

Zal,1cznik Nr 3 do zasad sporz,1dzania 
sprawozdania finansowego przez jednostki 
organizacyjne powiatu mławskiego 

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu 
M ławskiego 

Nazwa jcdnos1ki sporz.1dzaji1cej informacj1y 

Poradnia Psychologiczno-Pcdngogiczna 

Nazwa jcdnostki powiązanej 

Starostwo Powiatowe w Mławie 

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat Przychody w zł 

Przychody netto ze s1>rzcdn:iy i zrównane z nim ( suma 
A. >0zycii od A.I do A. Vl, w tvm: 

I. l>rzychocly nctto ze sorzedażv oroduktów 

Zmianu sianu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, 
li. 7.mnieiszcnic - waność uicmna l 

111. Kosz! 11 \ t11orzrnia 1iroduktó11 na 11 lasnc potrzeb~ jednostki 

IV. Przvchodv netto ze snrzedażv towarów i ma1erialów 

VI. Przvchodv z tytułu dochodów butUetowych 

D. Pozostałe nrzychodv oneracyinc 9 106,69 

11 1. Inne mzvchod1 uDcracvine 9 106 69 

Koszty w zł 
B. Koszty działalności ooeracvinci ( suma l l+lll+VII\ 

11. IZużvcic maierialów i energii 
Usługi obce 

Ili. 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 

Dala spor1ądzenia 14.03.2019r. 

Sporzr,d1.i I: Edyt n 13ogucka 

Podpis Głównego Księgowego Podpis Kierownika jednostki 

DYREKTOR PORADNI 

mgr ?J;~&niewska 



PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
06-500 Mławo., ul. Wyspiańskiego 9 

tel.lfax 23-654 33 29 
000947461 

Informacja uzu1lelniająca do rachunku zysków i strat 

Załącznik Nr 3 do zasad sporządzania 
sprawozdania finansowego przez jednostki 
organizacyjne powiatu mlawskh:go 

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu 
Mławskiego 

Na;,wa jednostki sporządzającej informacj<, 

Porndni:1 Psychologiczno-Pedagogiczna 

a;,.wa jednostki powią,.anej 

Zrspól Ośrocll<ów Wsparcia 

Nazwa po;,ycji w rachunku zysków i strat 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim ( suma ~- 11101.vcii od A. I do A.V\ w tym: 

I. Przwhodv ncllo Le sDrzcdażv nrocluktów 

t miana stanu produktów ( zwi<,:kszenie - wartość dodatnia, 
li. ~mnieiszenic - wartość uicmna) 

111. Koszt w,1wor✓.cnia Droduktów na własne notrzebv icclnostki 

IV. l'rzvchody ncuo ze snrzedaży towarów i mmerialów 

VI. Pr;,.vchodv L. tvtulu dochodów budżetowych 

D. Pozosta łe orzychodv oncracvinc 

Ili. Inne Drzvchoclv oocracvjnc 

B. Koszty dzia łalności oneracv inei ( s uma ll+ lll+VII) 

li. IZużvcie mah:rialów i energii 
Usługi obce 

111. 

VII. Pozostałe koszty rodząjowc 

Data sporL.tJclzcnia 14.03 .2019r. 

Sporząt.lL.il: l::dyta Bogucka 

l'odpi~ Ciló" ncgo K~il,gm,cgo 

Głóvbf "tęgowy 
.e~;_j '?gucka 

Przychody w zł 

853.69 

853.69 

Koszty w zł 

Podpis Kierownika jednostki oYRE1Pr~ NI 
mgr Jwbe/a Wiśniewska 


