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Kuj- Pom. Specjalny Osrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2 w Bydgoszcllujawsl
ul. Akademict<aigecjah: Oiro<iek S

:-la De'-c : \fictizrezy:

85-796 Bydsoszcz J3;"Ht1,;l;j

. BILANS

il illtiIffiilssgi [p d2etowej

:abo Silszarej i \iesbsza.cej
rislawa ]{aczka
:2. ul. Akademicka 3
34174 15 1?3147170
2r REG0N: 092552570

sporzqdzony
na dziefi 31-12-2021 r.

Adresat:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-
POMORSKIE

Wyslac bez pisma przewodniego 

-EBBC9A863FAFAO9E

Iil il il ilI IIil ilil Iilil |ilIilililtilIillil1fl 1Iil1ililililIItililililililililililIIililIiltil

Numer identyfikacyjny REGON 52 344 i4'r0, 5t
tJiP: 551-l 1-03-7

092552570

AKTYWA Stan na poczqtek
roku

Stan na koniec
roku PASYWA Stan na poczqtek

roku
Stan na koniec

roku

A Aktywa trwale 12 654 022,47 12 463 879,37 A Fundusz 11 813900,56 11 457 717 1

A.l Wartosci
niematerialne i prawne 0,0c 0,0( A. I Fundusz jednostki 24 982 731,10 27 039 336,63

A.ll Rzeczowe aktywa
trwale 12 654 022,47 12 463 879,37

A.ll Wynik finansowy
netto (+,-) -13 168 830,54 -15 581 619,5C

A ll.1 Srodki trwale 12 594 022,47 12 403 879,37 A.ll 1 Zysk netto (+) 0,00 0,0c

A.11.1,1 Grunty 2 187 300,0C 2 187 300,0C A.ll.2 Strata netto (-) -13 168 830,54 -15 581 619,5C

A.11.1.1.'1 Grunty
stanowiqce wlasnoSc

terytorialnego,
przekazane w
u2ytkowanie wieczyste
innym podmiotom

0,00 0,00
A lll Odpisy z wyniku
finansowego (nadwy2ka
Srodkow obrotowych) (-)

0,0c 0,00

A.ll.1 2 tsudynki, lokale i

obiekty in2ynierii lqdowej
i wodnej

10 318 262,21 10 047 758,51
A.lV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,00 0,0c

A.ll.'1 .3 Urzqdzenia
techniczne i maszyny 12 514,58 1 13 131 ,68 B Fundusze placowek 0,00 0,0c

A.ll 1 4 Srodki
transportu 38 845,66 27 672,2t C Paistwowe fundusze

celowe 0,00 0,0c

A.11.1.5 lnne Srodki
trwale 37 100,02 28 0 1 6,94

D Zobowiqzania i

rezeMy na
zobowiqzania

1 296 361,41 1 435 765,9(

A.ll.2 Srodki trwale w
budowie (inwestycje) 60 000,00 60 000.0c D.lZobowiqzania

dlugoterminowe 0,00 0,0(

A.ll.3 Zaliczka n 
=rodkltrwale w budowie

(inwestycje)
0,0c 0,0c

D ll Zobowiqzania
krotkoterminowe 1 296 361 ,41 1 435 765,9C

A.lll Nale2noSci
dlugoterminowe 0,0c 0,0c

D ll.'l Zobowiqzania z
tytulu dostaw i uslug 28 679,8€ 25 752,1

A.lV Dlugoterminowe
aktywa finansowe 0,00 0,0( D.ll.2 Zobowiqzania

wobec bud2et6w 55 621.0C 98 651,0(

A lV.1 Akcje i udzialy 0,0c 0,0c
D.ll.3 Zobowiqzania z
tytulu ubezpreczen i

innych Swiadczeri
284 582,69 341 564.74

A.lV.2 lnne papiery
wartoSciowe 0,0c 0,0c

D ll 4 Zobowiqzania z
tytulu wynagrodzeh 491 553.01nr" 558 063,7€
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A.lV.3 lnne
dlugoterminowe aktywa o,ool o,o(

D.ll.5 Pozostale
zobowiqzania

0,00 4 686,05

A.V WartoSc mienia
zlikwidowanych
jednostek

0,0(0,00

D.ll.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umdw)

0,0c 0,0c

D.ll.7 Rozliczenia z
tytulu Srodk6w na

wydatki bud2etowe i z
tytulu dochodow
bud2etowYch

0,00 0,0(
B Aktywa obrotowe 456 239,501 429 603,6€

D.ll.8 Fundusze
specjalne

435 924,85 407 048,1!
B l Zapasy 18 1 15,49 17 722,16

D.11.8.1 ZakladowY
Fundusz Swiadczeri
Socialnvch

435 924,85 407 048,',I9
8.1.1 MaterialY 18 1 15,49 17 722,1

B.1.2 P6lproduktY i

produkty w toku
0,00 0,0c D.11.8.2 lnne fundusze 0,0c 0,0c

D.lll RezerwY na
zobowiqzania

0,00 0,0(
B.1.3 ProduktY gotowe 0,00 0,0c

B.1,4 Towary 0,0c 0,0c
D,lV Rozliczenia
migdzyokresowe

0,00 0,0c

B.ll Naleznosci
kr6tkoterminowe

423 149,16 404 063,31

B.ll.1 Nale2noSci z tYtulu

dostaw i uslug
0,00 0,0c

B.ll,2 Nale2no5ci od

budzet6w
0,00 0,0c

B.ll.3 Nalezno5ci z tytulu
ubezpiecze14 i innYch 0,0c 0,0c

B.ll.4 Pozostale
nale2noSci

423 149,16 404 063,31

B.ll.5 Rozliczenia z
tytulu Srodk6w na

wydatki bud2etowe i z
tytulu dochod6w
budzetowych

0,00 0,0c

B.lll Kr6tkoterminowe
aktywa finansowe

14 974,85 7 818,19

B,lll.1 Srodki Pieniq2ne
w kasie

0,00 0,0c

B.lll.2 Srodki Pieni9zne
na rachunkach
bankowych

14 974,85 7 818,19

Blll.3 Srodki pieniqzne
paistwowego funduszu
celowego

0,00 0,0c

B.lll.4 lnne Srodki
pieniQ2ne

0,0c 0,0c

B.lll.5 Akcje lub udzialY 0,00 0,0c

B.lll.6 Inne paPiery
wartoSciowe

0,00 0,0c

B.lll.7 lnne
kr6tkoterminowe aktPva
finansowe

0,00 0,0(
a l- -Jt-
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B.lV Rozliczenia
miQdzyokresowe 0,0c 0,0c

Suma aktyw6w 13110 261,97 12 893 483,0: Suma pasyw6w 13 110 261,9i 12 893 483,03
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Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bie2qcego

A. Przychody netto z podstawowej dzialalno6ci operacyjnej 103 074,03 170 911.1

A.t Przychody netto ze sprzedaly produkt6w 100 795,53 168 095,63

A.I Zmian.a. stan u prod u ktow (zwigkszen ie - wa rtoSe dodatn ia, zm n ielszenG-
wartoSc ujemna) 0,00 0,0c

4.ilt, Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 0,00 0,0(

A IV. Przychody netto ze sprzeda2y towar6w j materiat6w 0,0c 0,0c

Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej 0,00 0,0c

A,VI. Przychody z tytulu dochod6w bud2etowych 2 278,50 2 815,4a

B. Koszty dzialalno6ci operacyjnej 13 27'l 800,98 15 752 651 ,73

B,I Amortyzacja 168 977,35 349 766,3C

8.il Zu2ycie materia.l6w i energii 617 258,88 763 096,07

B.lll. Uslugi obce 236 869,51 233 203,81

B.lV. Podatki i oplaty 1000,0c 1323,0C

B.V. Wynagrodzenia 9 873 709,02 11729 196,51

B,VI. Ubezpieczenra spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w 2 361 840,65 2 676 036,0r

B,VII Pozostale koszty rodzajowe 12 145,57 30,0c

B,VIII WartoSc sprzedanych towar6w i materia.l6w 0,0c 0,0c

Btx lnne Swiadczenia finansowane z bud2etu 0,00 0,0c

B,X, Pozostale obciq2enia 0,00 0,00

c. Zysk (strata) z dzialalno6ci podstawowej (A - B) -13 168 726,95 -15 581 740,61

D. Pozostale przychody operacyjne 7l,00 88,0C

D.t Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 0,00 0,0(

Dil Dotacje
0,0c 0,0(

Dilt lnne przychody operacyjne 71,0C BB,OC

E. Pozostate koszty operacyjne 0,00 0,0c
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).:##;;;i;'t.*;Hi;;"riooo* i"onott"k bud2etowvch sromadzonvch na

-1 5 581 652,61-13 168 655,
Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej (C + D - E)

DywidendY i udzialY w zYskach

G.lll. lnne

-15 581 619
Zysk (strata) brutto (F+G'H)

Pozostaleobowiqzkowezmniejszeniazysku(zwigkszeniastraty)

-15 5Bl 619,-13 168 830,54
Zysk (strata) netto (l'J-K)
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\azwa I ac,res Jednostki sprawozdawcZ{
Kuj- Pom. Specjalny OSrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczko-"

ut. Akademict@ejalay 0irode
la llaeci ilflodat

85-796 Bydgoszcz im. gen, .

,#f$Heoghf m ia n w funduszu j ednostki

Sekoho-Wrchorarerr nr 2

I.\tabo Ylszerel I "\ieslJsznce]
t6ni6larra llaczka
lsrCI, ul, Axademicka 3
52 34{ 74 15 s2 341 74 20
.702, RE0 0 N : 091[X96?qdzone

na dzieri 31-12-2021 r.

Adresa t:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-
POMORSKIE

N u me r id entyf ikacvj ny RE e-i tf,rc 
i1,t.tit 1

og255257oNlP 
55a-i1'0

Wyslac bez pisma przewodniego-
46693C5D4C264172

lllllllllllllililllilllllllllllllllllllllilllllilltiillrilililililllililillliltililililtil

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bie2qcego

t. Funduszjednostki na poczqtek okresu (BO) 16 345 686,1 24 982 731 ,1

t1 Zwiqkszenie funduszu (z tytulu) 20 853 534,52 15 332 697,7e

1.1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegly 0,00 0,0c

t.1.2. Zrealizowane wydatki bud2etowe 12 968 034,52 15 173 074.5t

1.1 3. Zr e alizowane platnoSci ze Srodk6w eu ropejskich 0,0c 0,0c

1.1 .4. Srodki na inwestycje 0,0c 104 446,2C

I 1
q Aktualizacja wyceny Srodkow trwalych 0,00 0,0c

l16. Nieodplatnie otrzymane srodki trwale i srodki truuale w budowie oraz wartosci
niematerialne i prawne 7 885 500,00 55 177,00

1.1 .7 Aktywa przejqte od zilkwidowanych lub polqczonych jednostek 0,0c 0,0c

l 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,0c 0,0c

t.1.9 Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok bie2qcy 0,00 0,0c

1.1 .10. lnne zwigkszenia 0,00 0,0c

t.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 12 216 489,5a 13 276 092,23

1.2.1 . Strata za rok ubiegly 12 214 211,0a 13 168 830,54

1.2.2. Zrealizow ane dochody bud2etowe 2 278,5A 2 815,49

t.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i Srodk6w obrotowych za rok ubiegly 0,00 0,0c

1.2.4 Dotacje i Srodki na inwestycje 0,00 104 446,2A

12.5. Aktualizacja Srodkow tnvalych 0,0c 0,0(

12 6.
wartosc sprzedanych r nieodplatnie przekazanych srodk6w trwalych i srodk6w
trwalych w budowie oraz wartoScr niematerialnych i prawnych 0,0c 0,0c

12.7 Pasywa przejqte od zlikwidowanych tub polqczonych jednostek 0,00 0,0c

128 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,0(

1.2.9. lnne zmniejszenia 0,0c 0,0(

lt. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 24 982 731 ,1 27 039 336,6:
glJ

Olga Podolska 2022-03-10 Ryszrd Bielecki
rok, miesiEc, dzien
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-15 581 619-13 168 830.54
Wynik finansowy netto za rok bie2qcy (+'-)

zysk netto (+)

-15 581 619

nadwy2ka Srodk6w obrotowych

11 457 717,1

GL(lWw t l{ j:.1 F.ij,-l i,i,r
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Kuj- Pom. Specjalny OSrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 2w Bydgoszczy

ut. Akademicka 3 KuiaYlko
ipeciahs 0irodeh Sz.E

85-796 Byd goiizp'aai i \fioriien'-la
im. geD. stan.

Wyciqg z danych zawartych w
zalqczn iku'l nformacja dodatkowa'

Pomorski
lno-Wlchosawez.s Dr'i
ro Si5sza,eej i \iesl5sz4te1

slasa Ilaczba
. ul. Akademicka 3
{,17415 5?34474?o.-ireo[, 

ogzmPoraqOzony na dzien:

31-12-2021 r.

Adresat:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-
POMORSKIE

N u mer identyf i kacyj n y R EGo N,., 
fru rrrT#if.iii

092552570 
NIP: 554-1 1'03-702

756C7C4E147 C2DB3

I I ilil I iltI I lil illt iilt tilililllIil]t ililil il |lult tiliil I I ilil

il. Dodatkowe informacje i obja6nienia obejmujq w szczeg6lno5ci:

Wyszczegolnienie Kwota

1.7. Kwota odpisu aktualizujqcego nale2noSci finansowe z tytulu po2yczek udzielonych ze Srodk6w budzetu JST
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowoSci - ujgta w poz. 1.7 lnformacji dodatkowej 0,00

'1 10 kwotg zobowiqzah w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoSci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z
podzialem na kwotg zobowiqzai z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0,00

1 .10.1 . Lqczna kwota zobowiqzai z lylulu leasingu f inansowego wykazana w pozycji 1 .1 0 0,00

1 10.2. t-qczna kwota zobowrqzan z tytulu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1 12. lqcznq kwotq zobowiqzai warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkq gwarancji i porqczefr,
tak2e wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzar'r zabezpieczonych na majqtku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeir

0,00

Potwierdzenie za zgodnoSe z danymiw
ULOWNY^KSIUCOWY

0(6oJv
)Lqa Podolska

Olga Podolska

lnformacji dodatkowej

2022.03.10
rok mres. dzren

SJO BeStia

(gl6wny ksiQgowy)

756C7C4E147C2D83
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Wyciqg z Aanych zawartych w zalqczniku 'lnformacja dodatkowa'

Potwierdzenie za zgodnoSc z danymiw lnformacji dodatkowej
cLowNYXSTEGOWY

"'?!mdOlga Podolska 2022.03.10
rok mies. dzien

SJO BeStia

(gt6wny ksiegowy)

756C7C48147C2D83

(kierownik jednostki)
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N,f.]terialy obigte s4 e*id"n";q iln""ioon
zastosowaniu ntetody FIFCI do wl,ceuy zapasu.

1i 12?,16

lrnrorzer ra (*krsou,4 1g g6*,;,, 
-lonvacy,Jne ) ze Sroclli.u, ru ur*.e*tyci" *@

amortyacyJnych okcilonych u,ucrawic o podathr dochodoulnt od osob praurrych.
Rozpoczqcic nalicaua odpisow runorzenioxavch lub amortvacln),ch nstgpuje w miesiqcu
nstgpn)m po prry.lgciu &) u^'tkorvarra Srcrtikr truate aeividencyorow&re rE korcie ()r l
uflHrale (arlortyzowane.) sg raz do roku pod daq 3 I pnrdnia. W uanacttionych przlpadkach
ulmikajqcych z potzeby rozltczctrm odpisow mortyacprych dopuzca sr9 rnorliwosi
dokonlw.alia rniesigcarych odpirirw umorzeniorych W przypadkach uaadnionlch

ononucarlm okrcsem urydiowania dmego skladnika majqtkowego <lopuszca ri9 utalenie
zez Zarz4d Wojewodarva indyvidualnel stawkr ilnortyac),Jnej.

\Yycena naleao(cr rlo bilansu ( odpisl.aktualiarjqcllne
waIlosc llalez)oici )

zez *alc?roici krotkot.,rrir.,
k od rlnia hilarrsowego Nalezroici hilkotennrnowe wycenia sig w wanoici [omuralnej, a tm

dzien bilaruowl.w wlsokoici uymagalqce j zirplaq,. cz,vli l4cznie z wl,magmyri orlretkmi. z
zachowaniem zasady ostroarej w),ceuy tm. po ponmiejszenirt o wartoic ewentualnych odpisow
aktrralinttac],ch nalez)oscl w?ltpll\rc ()dserkt oil nnleatoscr rlltrrle rig w moutencie iclt ?aplirly
lub w sysokoscr otlsetek rraleznt.ch na k()nlec ku.ilnaiu

preD192ne (wycena srodkow picnrgaryclr w s,alucie \ra1owc $rodki prerugarc ujmu.le srg' * *un,@
walulach otrcych wyceuta sig rue poariej rn2 oa konlec kwartalu. wedlt4l asad obowiqarjilcych

dzien hlanso*.y t1 po oboru4zu.lqcrrn na ter) dzlelt Srcdllxl Llrsre olloszcrr;tn dla dane,l
lLrll' przez Narorlouv []ank Polski

I t,irodkrZI:SS- srarr,)a 3l l: l(t2l r, I lJl8.l9 zl
I t Raclrulck rloclrodou, wla.srryclr stu rra -ll l l lt)l l r. stffl zeroury

rozliczeuia rnigdiryolccsowe kosztow ( c^ s4 itosw;;Je-lli
tak to do lakieJ katsgorn kosztow)

rure findusre ( rodaje fi.urduszy)

z!'ss - {07.048,t9
.10r o(ta, I 9

iczeuia nigdzyokresn*" prry"lro,lo* (akG "[.tliilffijeili tak to wJakich prryparlkachr

sprawie rachrukrwoici orirz plantiu ko'r dlr hudi€tu paristwn, b'rl2emwjerlnostek sarnorztldu
ter1rorial,ego. jednostek bulatoul,ch, samorz4donch zaklacliv buriiptom,ch, pari^rtwowych
fundrrszry celowych oraz parhlwowychjednostek tlrtl?crow1,qh maj4cych sieclz-ibp poza
gmicami Rzeczypospolitej Pol$kiej. w ipmwozdaniu lnarrowlnr nie rlokomno wl,lqczen
wajenurych nnleTnosci i zohowiqzari migrlry jerlnostkami burlietowni

zg.d.re z $ 27 ust -l ro4rorz4dzenia N.linistr, Roa,otu i Fin;iw du ll u'z-esnia l0l I i u,

I)odalkowe inlbrmncje i ohjasnieoia obejntu.i4 *.
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"torulter 

puszczeg6lnych poryc1i przychodow
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mcydentalnie
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