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poprżednicgo
std n kmiec rcku bieącego

F nduśz iednośfki na ooczatek okr€s|i (Boi 1 493 424.18 l śIl7 7E3-6A

].1 7-.,łiększenia funduszu (z Mułu) 828 443.14 91j 959.53

Ll, zysk bilansowv ża rok ubiegły 0.00 0.00

I12 zrealizowane \wdaiki budżetowe 828 443,L4 913 959.53

T]:] zreali70wane DIainości ue śrorlkórv euroneiskich 0.00 0.00

Ll4 środki na inwestvcie 0,00 0.00

L 1,5 Aklualizacia wlrcenv środków tnvahch 0.00 0.00

I.1 6 Nieodplatnie otraymane środki trwałę i środki trwałe \ł budowi€ oraż
wańości niemateria|ne i nfa ne

0,00 0,00

1-1,7 Akty11a przeiete od zliL:widowanych lub polaczonych iednostek 0.00 0.00
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załą§znik ].2, lnformacja dodatkowa,

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmu|e w szczególności:

1.

1, ]. naZWę jednostki

Pub|iczne Przedszkole Nr 2

L2 sieClZibę jednostki

ul, Raciborska 216
44 280 RydUłtolvy

edreS jecinostki

Jl, Racibcrska 216
44-280 Rydułtowy

i.1 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Celem wychowania prZedsZkolnego jest Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to

rea|iZowane jest prZeZ proces opieki, Wychowania i naUczania - uczenia się, co umożliwia
ciziecku cdkrywanie w}asnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie dośWiadczeń na
drociże prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego Wsparcia dziecko osiąga
cojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edUkacji.

2. wskazanie okresu objętego sprawoZdaniem

0L.ai.2019 - 31. 12..20 19

3, ,Jvskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łąCZne, jeżeli W skład jednostki

]adrZędnej lub jednostki samorZądU terytorialnego WchodZą jednostki sporZądzające

SanaodZielne sprawożdania finansowe

sprawozdanie finansowe

1. ]nlóWienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, W tyrn metod Wyceny aktywóW i pasywóW

(także amortyzacji)



Aktywa i pasywa są Wyceniane -przy UWZqlędnieniU nadrZędnych zasad rachUnKowości V;

Sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczegóinymi z rjzporząazeni?.
l\,4inistra RoZWojU i FinansóW z dnia 13 Września 2017r.W sprawie rachUnko\"/cści .|aZ pIanó\,1,

kont - W następujący sposób:

1,Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organU administracyjnego są Wyceniane rłleciług
ceny określonej w tej decyzji
2,Składniki majątku mające cechy środkóW trwałych lub lvartośCi niematerialnych i pra,Wnych

oraz Wartość początkową poniżej 1000,00 zlotych zalicza się l]ezpcśrednio W kcszry ,Jażeii
cena nabycia przekacza 500,00 Zlotych prZedsżkole WprowadZa jednocZeśnie skłacinik dc
ewidencji ilosciowej, niebilansowej,
3,Składniki majątku spełnaające WarUnki zaliczania ich do środkóW tMałych lUb r^/ar.tości

niematerialnych i prawnych, o Wartości początkowej od 1000,00 Złotych do 10 000,0C Złotycir,

a także -bez WZględu na górną granicę tej Waftości -środki dydaktyczne oraz meble prżedszL<Ole

zalicza do pożosta}ych środkóW trwałych lub Wartości niematerialnych i prawnych oraz
WprowadZa do ewidencji bilansowej ,od tego rodZaju skladnikóW majątku przedszkole dokcnUje
odpisóW umorzeniowych W miesiącU prżyjęcia ich do Używania,
4,Składniki majątku o Wartości początkowej powyżej 10 000,00 Zlotych przedszkole Zalicza oc
środkóW trwałych lUb Wartości niematerialnych i prawnych oraz Wprowadza do ewidenC]j
bilansowej tych aktywóW, Dokonywanie odpiSóW amortyzacyjnych loZpocżyna się pocZarVsZ,,

od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do uźywania. WedłUg stawek
podatkoWych,

5,Wszystkie nakłady na UlepsZenie środkóW trwałych przek!,aczające Wa_rtość 10 cOO,Cc Zlc|,cl.
podwyźsZaJą Wańość początkową tych środkóW trWałych, a nakłac!y nieprZekraczająCe
10 000,00 Złotych są odnoszone W koszty bieżąCego okresu,
5,Stany i rozchody ZapasóW objętych ewidenc]ą ilościoWo-Wańościową (magazyn
żywnościowy) Wycenia się W cenach ZakupU,

7,Nie rozlicza się kosztóW W cżasie, co Wynika Z poMarzalnośCi ich \ruystępowanja W ko]ejnych

latach W kwotach pozwalających na uznanie, że Zaniechanie rozliczania W czasie nie bęczie
miało istotnego WpłyWU na ocenę sy,luacji majątkowej ifinansowej przedszko|a oraz Wysokość

lego wyniku finansowego,

5, inne !nformacje

Sprawozdanie finanSoWe Zosta|o sporZądZone przy zalożeniu Zachowania Zasady kCnivnLlacj]
cZiałania,

ll, Dodatkowe informacie i obiaśnienia obeimuią W szczególności:

1.

1.1- szczegółowy Zakres Zmian Wartości grUp rodzajowych środkóW trwaiych, Wartości

niematerialnych i prawnych, Zawierający stan tych aktywóW na początek roku obrotowego,

ZWiększenia i Zmniejszenia Z tytułu: aktualiZacji WartośCi, nabycia, rozchodu, przerniesZCZen:a

Wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedsta\^jien:e

StanóW i tytułóW Zmian dotychczasowej amortyzacji lUb Uff]orzenia



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

dokcnanych W trakcie roku obrotowego odpisóW aktualizujących Wartość aktywóW

odrębnie dIa długoterminowych aktywóW niefinansowych oraz dlugoterminowych

nieamortyzoWanych lUb nieUrnarzanych prZez jednostkę środkóW trwałych, używanych

umów naimu. dzierżawv i innvch umów w wm z tvtułu umów

oraz Waność posiadanych papieróW Wańościowych, W tym akcji i udziałóW oraz dłużnych

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

odpisy akt!a]iZUjąCe
na]eżnOśCi Wedlug pOZyc]i

Zmiany stanu odpisóW W ciągU roku

e o stanie rezerw Według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach

zid zobowiązań długoterminowych Według pozycji bilansu o pozostałym od dnia

należności



a) powyże.i ]" roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyŻej 3do5lat
nie dotyczy

powyżej 5 lat

nie dotyczy

1,10, 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 podzialem na kwotę zobowiąZań z tytułu leasingu finansowego lub

leasinqu zWrotneqo

nie dotyczy

1,.tl, lączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze Wskazaniem charakteru

formy tych zabezpieczeń

Lp,
Kwota Zobowiąań

ZabezpiecZonych na rnajątku

]ednostki

RodZaj zabezpieczenia na majątkU KWOIa z Zabezp]ecżenie

0gółem

1,.1,2. lączną kwotę zobowiąZań Warunkowych, W tym róWnież Udzielonych prZez jednostkę gwarancji

poręczeń, także Wekslowych, niewykazanych W bilansie, ze Wskazaniem zobowiązań

zabezpieczonych na maiątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp,

Waność zobowiąań Warunko\r',.Ą/ch WedłUo stanU na:
VVySZcZegolIlleIlle Weulug rooza]OW

zobowąań WarUnkowych początek rokU obrotowego koniec roku obrotoweoo

0golem

Lp,

Kwota zobowiąań W unkolvych
zóezpieczonych na majątkU

jednostki, z podziałem na rodzaj
zobowiązań

Rodzaj zabezpjeczenia na
majątku

Kwota Zabezpieczenia

ogólem

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych W tym kwotę

czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztóW stanowiących różnicę między Wartością

otrzymanych finansowych składnikóW aktywóW a zobowiązaniem zaplaty za nie

nie dotyczy

1.t4. lączną kwotę otrZymanych przez jednoStkę gwarancji i poręczeń niewykazanych W bilansie
nie dotyczy

)



1,15, kwote Wplaconych środkóW pienieżnych na śWiadczenia pracownicze 2019r,

Lp, Wyszczególnienie Kwota Wypłaconych śWiadczeń
pracowniczvch

1, odprawv emeryta|ne i rentowe 23-.203,73

2, 1aqrody jUblleusZowe 19,503,31
3, śWiadcZenia Urlopowe 9,B39,01

ogólem 50.546,05

]",16, inne inforn]acje

nie dotyczy

2.

2.1,. wrysokośó odpisów al(ualiZujących Wartość zapasóW

nie dotycZy

2.2. koszt Wytworzenia środkóW trwałych W budowie, W tym odsetki oraz ńżnice kursowe, które

povyiększyiy koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.

Koszty poniesione W ciągu roku na budowę środków trwałych
W budowie

ogółem
W tym:

odsetk' różnice kursowe

ogółem

2.3. KWotę icharakter poSZcZególnych poZycji przychodóW lUb kosZtóW o nadzwyczajnej Wartości

Ub które Wystąpiły incydentalnie

nie dotycZy

2.5. nne infor]Tacje

nie dotycZy

in ne i]-,]formacje niz wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób Wpłynąć na ocenę

sytuaC]i rnaiątkoweI i finansowei oraz Wynik finansowy iednostki
nie dotycZV

(głóWny księgoWy) (rok, miesiąc, dzień)

2 i t,lAli. 2020

(kieroWnik jednostki)

DYRĘRĘRMZOR)
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