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z,łłącznik i2. lnforrnacja dodatkowa.

l. łVprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

:L.

1,t nazwę jednostki

publiczne przedszkole nr ]-

L.2 SiedZibę je.liroStki

.] i, jana Kochanov,i Skiego 25
44-280 RydUłtowy

L.3 adi-es jed nCSlki

L] l, Jana Kochanowskiego 25
44-2B0 RycUttoWy

1.4 podstawoWy prZedmiot dZiałalności jednoStki

ceIen-] WychoWania prZedSZkolnego jest Wsparcie CałośCiowego rozwojU dZiecka, Wsparcie to

l,ealizcy",aire jest prZeZ proces opieki, Wychowania i nauczania - Uczenia się, co Umożliwla
dZieCKU odkrywanie Wlasnych moźliwości, sensu dZiałania oraz gromadzenie dośWiadczeń na
ci,o{:jze pi-owadzącej do prawdy, dobra i piękna, W efekcie {akiego Wsparcia dziecko osiąga
dojrzałcść do podjęcia nauki na pierwszym etapie edUkac]i.

2, \!skaZanie okresU objęteg o sprawoZdaniem

cL.01,.20 L9 -31,.L2.2019

VVskazanie, że sprawoZdanie finansowe żawiera dane łącZne, jeżeli W skład jednostki

iacj],Zęcnej 1Ub jednostki samorZądU terytorialnego WchodZą jednostki sporZądZające

SamcoZielne sprawoZdania finansowe

spi,avvoZdanie finanSoWe

4, cnó\,Vienie przyjęiych Zasad (polityki) rachunkowości, W tym metod Wyceny aktywóW i pasywóW

(iakźe amortyZacji)



Aktywa i pasywa są Wyceniane -przy UWZględnieniu nadrZędnych Zasad rachUnkowośCi |V
Sposób przewidziany ustawą o lachunkowośCi oraz prżepisami szczególnyrni Z lczpar7adze|.i?.
Ministra RoZWojU i FinanSóW Z dnia 13 Września 2017r,W sprawle rachunkowości craz planóVli

kont , W następUjący sposób:

1,Srodki trwałe otrzymane na nrocy decyżji organu administracyjnego są Wyceniane \i/ediUg

ceny określonej w tej decyzji
2,Składniki majątku mające cechy środkóW trwaiych lub WariośCi niematerialnych i prawnyci:

oraz Wańość początkową poniżej 1000,00 Złotych Zalicza się beżpośrednio W koszry ,.Jeżeli

cena nabycia przekracza 500,00 Złotych przedszkole Wprowadza jednocześnie Sklacjnik d.
ewidencli ilosciowe.. riebllansowej
3,Składniki majątku SpelniająCe Warunki Zaliczania iCh do środkó\Ą/ trwałych lUb WańcśCj
niematerialnych i prawnych, o WartośCi początkowej od 1000,00 Złotych do 10 000,00 Z}otych,

a także -bez względu na górną granicę tej Wańości -środki dydaktyczne oraż meble przedszkole
Zalicza do pozostalych środkóW trwałych lub Wartości niematerialnych i prawnych oraz
Wprowadza do ewidencji bilansowej .od tego rodzaju składnikóW majątku przedszkoie dokonUje
odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do uzywania,
4,Składniki majątku o Wartości początkowej povJyżej 10 000,00 Złotych przedszkole Zalicza dc
środkóW trwałych lub Waności niematerialnych i prawnych oraz Wprowadza do ew]dgncji

bilansowej tych aktywóW, Dokonywanie odpisóW arnortyzacyjnych roZpocZyĘa się poCżąWSzV

od miesiąca następująCego po miesiącu oddania Składnika do uzywania ,Według stav,/ek

podatkoWych,

5,Wszystkie nakłady na Ulepszenie środkóW trwalych przekraczające Wartość 10 000,00 Zł0|VCh

podWyZsZają Wartość poCZątkoWą tych środków trwałych ,a nakłady nieprżekraczające
10 000,00 Złotych są odnoszone W koszty bieżąCego okresu,
6,Stany i rozchody ZapasóW ob]ętych eWidencją ilościowo-WańościoWą (magazyn

źywnościowy) Wycenia Się W cenach ZakupU,

7,Nie roziicza slę kosztóW W czasie, Co Wynika Z powtarzalnośCi ich Występcwania \ł, kolejrrych

latach W kwotach pozwalających na UZnanie, źe Zaniechanie roz|iczania W CZasje r]ie b-^.iZie

miało istotnego WpłyWU na ocenę Sytuacji majatkowe] ifinansowej przedszko]a ciaz Wysokcść
iego wyniku finansowego,

5. nne informacje

SprawoZdanie finansowe żoslało sporZądZone prZy ZałoźeniU Zachowania ZaSady kontynuacji
dZiałania,

ll, Dodatkowe informacje i obiaśnienia obeimuią W szczególności:

1-

1,1, szczegółowy Zakres Zmian Wartości grUp rodZajowych środkóW trwałych, Wartości

niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywóW na początek roku obrotowegc,

ZWiększenia izmniejszenia Z tytułU: aktualiZacji WartośCi, nabycia, rozchodu, przeri,]iesżczenia

Wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla ma]ątku amortyzowanego - podot]ne prżedsta\njienie

stanóW itytułóW zmian dotychczasowej amortyzac]i ]Ub Umorzenia



Wartość rynkową środkóW trwałych, W tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje

0okonanych !V trakcie roku obrotowego odpisóW aktUaliZUjących Wartość aktywóW

odrębnie dla długoterminowych aktywóW niefinansowych oraz dlugoterminowych

i-]ieamortyzowanych IUb nieUmarzanych prZeZ jednostkę środkóW tr\r'/alych, UźywanyCh

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów

oraz Wartość poSiadanych papieróW Wartościowych, W tym akcji i udziałóW oraz dlużnych

o odpisach aktualizujących Wartość należności, Ze Wskazaniem stanu na początek roku
, zwiększeniach, Wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

UWżg|ędnieniem należności tinansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)

Zmiany stanu odpisóW W c]ągu roku

oc]p sy akiUaiiZt]jące
naieżnOśCi Wedlug pOZyCji

o Stanie rezerw Wedlug celu ich ut\łorżenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach



1,9. podżiał ZobowiąZań dłUgotermino\Ą/ych WedłLlg pozycji biIansU o pozostalym Oc dn!a

bilansowego, prżewidywanym umową lUb WynikająCym Z innego tytułU pra\łnego, ok!,esie

spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyŻej 3 do5lat
nie dotyczy

powyżej 5 lat

nie dotyczy

1,10, kwotę ZobowiąZań W sytuacji gdy jednostka kwalifikuje un,]owy leasingu Zgodnie Z OrzeDisai,]-i

podatkowymi (leasing operacyjny), a WedłUg przepisóW o rachunkowcści byłby to leasing

|inansowy lub Zwrotny z podziałem na kwotę zObowiązań z lytułU leasingu finansowego lU]-.

easinqu zwrotneqo

nie dotyczy

1,.11,. lączną kwotę Zobowiążań ZabeZpieczonych na r]-]ajątkLl jednostki Ze WSkaZaniem charakteru

formy tych ZabeZpieczeń

Lp,

Kwota Zobowiąań
ZabezpiecZonyCh na majątku

iednostk

RodZaj Zabezp eczenia na majątkU kwcia z zabezDieczenie

0gółem

t.I2. lącZną kwotę ZoboWiązań Warunkowych, W tym róWnieź ucZielonych prZeZ jec|-]cStkę gu/arancji

poręCzeń, także WekSlowyCh, niewykazanyCh W bilansie, Ze Wskazaniem żobowiaZań

Zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru iformy tych zabezpieczeń

Lp,
WysZcZególnienle WedłUg rodża]óW

ZobowiąZań WarUnko!r,yCh

Wańość ZObOW ążań WarUnkowych \,^€dłuci stanU na:

pocżątek roku obrotowego koniec roku obrotowego

0gółem

Lp,

KWota ZobowiąZań Warunkowych
ZabezpiecZonych na majątku

jednostki, z podżiałern na rodżaj
zobowiąZań

RodZaj ZabezplecZenia na
m ajątk U

Kwoia ZabezplecZenla

ogołem

)



1,13, lvykaz lsic|nycl,] pozycji czynnych i biernych rozliczeń mięcizyokresowych w tym kwotę

.ZynnyCh ; czlicżeń międzyokresoWyCh kosZtóW stanoWiących różnicę między Wartością

Jtrzyn-anych iinansowych składników aktywów a zobowiązanienr zapłaty za nie

:ie cotycZy

i.14. lączną kwotę otrzymanych przeZ jednostkę gWarancji i poręczeń niewykazanych W bilansie
iie dotycZy

1,15, kwotę Wypłaconych środkóW pieniężnych na śWiadcZenia pracownicZe

Lp,

1T
3.

WySZcZególnienie
Kwota \ĄĄ/płaconych śWiadczeń

pracowniczych

12.688,35
13.74L,L6

26A29,51

i rentowe

enia

1,16, nne j]foiiT]acje

nie dotyczy

2.

2.1. łySokość odpisóW akiualiZujących Wartość zapasów
nie dotyczy

2-2 Koszt lvytworżenia środkóW trwałych W budowie, W tym odsetki oraz różnice kUrsowe, które

rowięksZyły koSZt WytworZenia środkóW tMałych W bUdoWie W rokU obrotowym

Lp.

Koszty poniesione W ciągu roku na budowę środkóW tru\iałych
W bUdowie

Ogółem
W tym:

odsetki różnice kursowe

ogólem

{!Vclę i charakier i]osZcZególnych poZycji prZychodóW lUb koSZtóW o nadZWycZajnej Wartości

:,Jb i{ióre W_VStąpiły incydentalnie
ni-o dotvczv

2,5, inne informacje

nie dotyczy

,itne iniolmacje niż Wymienione powyże], jeżeli mogłyby W istotny sposób wpłynąć na ocenę

sytUacji ma]ątkowei ifinansowei oraz Wynik finansowy iednostki
lie dotyczy

(główny księgowy)

slĘGot/vA

(rok, miesiąC, dZień)

2ł. MAR.2020

(kieroWnik jednostki)
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lrub czne lłzedszkoe nr 1
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