Informacja dodatkowa
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1

nazwę jednostki

1.2

Publiczne Przedszkole w Serbach
siedzibę jednostki

1.3

ul. Główna 63, 67-200 Głogów
adres jednostki

1.4

ul. Główna 63, 67-200 Głogów
podstawowy przedmiot działalności jednostki

2.

Przedszkole - wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i
przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację
dzieci pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewnia dzieciom
możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich
potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach.
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz
porównywalne dane finansowe z okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej
lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe
Nie dotyczy

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji)
1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub
wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości,
b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości,
c) grunty - wg cen nabycia,
d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia,
e) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty,
f) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
h) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe
aktywa i pasywa - w wartości nominalnej,
i) zapasy (materiały) - wg cen zakupu.

2. Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub
powstałe:
 zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia,
 należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości
nominalnej.
3. Wartość początkową środka trwałego:
 powiększają koszty jego ulepszenia,
 zmniejszają odpisy dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek
używania lub upływu czasu,
 podlega aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach, a wyniki tych aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do używania
następujące składniki aktywów:
 książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie,
meble i dywany, inwentarz żywy,
 pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o
wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za
koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.
5. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje
jednorazowo, na koniec grudnia każdego roku, przy zastosowaniu stawek określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie i amortyzację
oblicza się od wartości początkowej, występującej w ewidencji jednostki.
7. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i
amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do
używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości
umorzenia z ich wartością początkową, lub w którym środki trwałe postawiono w stan
likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie.
8. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów i ich
rozliczenie".

5.

inne informacje

II.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i
zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez
jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy
założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od
dnia bilansowego.
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

1.1.
1.1.
1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
2.

3.

1.2.

Rzeczowe
aktywa trwałe
Środki trwałe
Grunty
Grunty
stanowiące
własność JST
przekazane w
wieczyste
użytkowanie
innym
podmiotom
Budynki, lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej
Urządzenia
techniczne i
maszyny
Środki
transportu
Inne środki
trwałe
Środki trwałe w
budowie
(inwestycje)
Zaliczki na
środki trwałe w
budowie
(inwestycje)

Przemieszczenie

Stan na
koniec
okresu

16.002,92

5.402,34

21.405,26

134.600,35

16.002,92

16.002,92

5.402,34

21.405,26

134.600,35

Inne

16.002,92

16.002,92

Likwidacja

16.002,92

140.002,69

Razem
zwiększenia

140.002,69

Aktualizacja

Razem
zmniejszenia

1.

Stan na
początek
okresu

Zmniejszenia
Amortyzacja/
umorzenie

II.

Wyszczególnienie

Otrzymanie

Lp.

Przemieszczenie

Zwiększenie

32.000,00

32.000,00

99.548,53

8.454,16

7.548,76

7.548,76

0,00

8.454,16

8.454,16

7.548,76

2.558,34

2.558,34

89.441,43

8.454,16

965,30

965,30

6.583,46

1.878,70

1.878,7

6.575,46

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje
takimi informacjami
Stan środków trwałych na dzień 31.12.2018r. – 134.600,35 zł

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 użytkowanych 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 tytułu umów leasingu
Nie dotyczy

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Nie dotyczy

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 pożyczek
zagrożonych)

1.8.

Nie dotyczy
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy

1.9.

a)

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie
spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
Nie dotyczy

b)

powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy

c)

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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub
leasingu zwrotnego
Nie dotyczy

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i
formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy

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 międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanych finansowych składników 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 pieniężnych na świadczenia pracownicze
27.265,70

1.16.

inne informacje
Nie dotyczy

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
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w
sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy

2.5.

3.

inne informacje
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy

.....................................
(główny księgowy)

..................................
(rok, miesiąc, dzień)

.....................................
(kierownik jednostki)

