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INF'ORMACJA DODATKOWA

Worowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :
I

nazwę jednostki

%dvm w Pilcy

siedzibę jednostki - -rilica

adres lednostki

podstawowy przedmiot działalności jednostki

1

11

1.2

1.4

aowńym ceIem przedszkola jest dążenie do wszechstronnego rozwolu ozlecKa. 
,

)rzedszkole realizuje zadanij opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do wieku dzieci i

]otrzeb środowiska.
)rzedszkole zapewnia opiekę, wychowanie' uczenie się, w atmosferze akceptacji,

cezpieczeństwa, tworzy warunki-umożliwiające dziecku-osiągnięcie ,,gotowości szko!nej''.

rvou.. rodzlny (opierunow) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania

nrvchowawcze.

2018 rok

zenie że sorawozdanie finansowe zawiera dane łączne

2.

3.

nE dotyczy

4 omÓwienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowoŚci, w tym metod wyceny aktywÓw i pasywow (talęe amgrtyzac1l)

informacje Wg. załącznika nr 1

nie dotyczy

Ą

il,

1

1.1 szczegÓłowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środkÓw trwałych, wańoŚci niematerialnych i prawnych' Zawleralący

stan iych jrtywow na początek rońu obrotowego, zwiększenia i zmnlejszenia z tytułu: aktualizacji wartoŚci, nabycia,

rozchódu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

- noclobne orzedstawienie stanow i tytułÓw zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

_ informacje wg' załąCznika nr 2

1.2. akfualna wańośc rvnkowa środkow trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje iakimi informacjaml

nie dysponujemy

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisÓw aktualizujących wańośĆ aktywow trwałych odrębnie dla

rlhlooterminowvch aktvwÓw niefinansowYch oraz dłuqoterminowych aktywów finansowych
1.3.

rie dotyczy

wartoŚc gruntow uzytkowanych wieczyŚcie

rie dotyczy

wartośĆ nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę Środkow tnłlałych, uzywanych na podstawie umÓw

najmu, dzierżawy i innych umow, W tym z tytułu umÓw leasingu

ĄA

'1.5.



rie dotyczy

1.6. liczbę oraz wańośc posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałÓw oraz dłuznych papierow

wartościowych

lie dotyczy

lt dane o odpisach aktualizujących wartośĆ nalezności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego' zwiększeniach,

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem nalezności finansowych jednostek

samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagroŹonych)

rie dotyczy

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiąaniu
i stanie końcowym

rie dotyczy

19. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub

wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyzej 1 roku do 3 lat

rie dotyczy

b) powyzej3do5lat

rie dotyczy

c) powyzej 5 lat

rie 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 podziałem na kwotę zobowiązań

z tyiułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

rie dotyczy

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

zabezpieczeń

rie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, takze
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru
i formy tych zabezpieczeń

rie dotyczy
4 Ą') wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozllczeń

międzyokresowych kosztow stanowiących róznicę między wartoŚcią otrzymanych finansowych składnikÓw aktywow a

zobowiązaniem zapłaty za nie

lie występują

114 łączną kwotę okzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

rie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środkÓw pienięznych na świadczenia pracownicze

informacja Wg. załącznika nr 3

1.16. inne informacje

rie dotyczy

2

L.t. wysokośc od pisÓw aktual izujących wartośc zapasÓw

rie 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 wańości lub ktÓre wystąpiĘ incydentalnie

rie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatkÓw realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu

do spraw finansÓw publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

rie dotyczy

2.5. inne informacje

rie dotyczy

2 lnne informacje niżwymienione powyżej, jeżeli mogłybyw istotnysposÓb wpłynąĆ na ocenę sytuacjimajątkowej i finansowej

oraz wynik finansowy jednostki

rie dotyczy
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Załączniknr 1'

Pkt. 1.4. informacja dodatkowa

Pzvięte zasady (oolitvki ) rachunkowości, w tvm metody wvcenv aktywow i pasywow

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposob przewidziany ustawą o

rachunkowości .

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Srodki tnruałe oraz wańości niematerialne i prawne umarza się lub amońyzuje według stawek określonych w przepisach

o podatku dochodowym od osÓb prawnych.

2. odpisÓw umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka tnruałego

lub wańoŚci niematerialnej i prawnej do uzywania.

3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie poŹniej niŻzchwilązrównania odpisów umorzeniowych z

wańościąpoczątkowąśrodka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji' sprzedazy.

4. WartoŚci niematerialne i prawne nabyte z własnych Środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane

nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokoŚci okreŚlonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze

darowizny w wartoŚci rynkowej na dzień nabycia.

Wańościniematerialne iprawne, ktorych wańośc początkowa przekracza kwotę ustalonąw ustawie o podatku

dochodowym od osob prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środkÓw na

inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych

w załączniku do tej ustawy.

Wartości niematerialne i prawne o wańości początkowej równej lub niższej od wańości określonej w ustawie o podatku

dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe

wartości niematerialne i prawne, ktÓre zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo, spisując

całąwartoŚc w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania'

5' Pozostałe środkitrwałe (wyposażenie )o wańości mieszczącejsię w przedziale200il - 10.000,-złujmuje się w ewidencji

ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do uzywania,a umorzenie ujmuje się

na koncie 072.

6. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wańości netto tj. z uwzględnieniem odpisÓw umorzeniowych

ustalonych na dzień bilansowy . Nie dotyczy to gruntów i dÓbr kultury, ktore nie podlegają umorzeniu.

7 . Wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porÓwnawczym rachunku zysków i strat na koncie B60,,Wynik

finansowy ,, - na dzień 31 grudnia .
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Załącznik nr.2
Pkt.ll.1. 1. lnformacji dodatkowej
Główne skladniki aktywów trwałych

PRZEDSZKOLE W PILICY

L.p.
Nazwa grupy rodzajowei składnika
aktywów

Wartość - stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenie
wartości

Zmniejszenie
wańości

Dotychczasowa
amortyzacja

Wańość netto

x Wa ńCIśt i n i e mate.},ialEe i łtaw]nB 0 $ o rS 0

2 29.720,00 0 0 o 29.720,00

3

Budy'n|i|i loftóle i obio llłty.fi iefii
ladowei iwodnej riB$s.980,21 0 o

r:l::::lt:.::-:.-i,. I l' :'.:] ]

. .-=40$'17Ż'4$ 5{9iE07,76

4 Urzadzenia techniczne i maszvnv 72.546,07 o 0 46.828,79 25.7L7,29

5

:l :::::.:::::- :i': I :r;.1 ! llil

l.:::lr:::,-::::::: t,tl, ::

śi.ó_d,kł'iiańlror'tu G 0 0 0 o

6 lnne środki trwałe 4.551,00 0 0 4.L49,OO 402
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Załącznik nr. 3

Pkt.ll.1.15. !nformacji dodatkowej
Wypłacone świadczenia pracownicze
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