
           Załącznik nr 9 
           do zarządzenia 
           Burmistrza  

Miasta i Gminy Syców 
nr 16/2018 
z dnia 12 grudnia 2018 r. 

  
 

INFORMACJA DODATKOWA 
(załącznik nr 12 do rozporządzeniaMRiF z 13.09.2017 r.) 

 
 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

  
Publiczne Przedszkole nr 2 Misia Uszatka  w Sycowie 

1.2 siedzibę jednostki 
  

Syców 

1.3 adres jednostki 

  
56-500 Syców, Komorowska 2 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  
Opieka i wychowanie 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  
Od 01.01.2020 do 31.12.2020 

3. wskazanie,żesprawozdaniefinansowezawieradanełączne,jeżeliwskładjednostkinadrzędnejlubjednostkisamorządu 
terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 

 Nie dotyczy 

 

4. omówienieprzyjętychzasad(polityki)rachunkowości,wtymmetodwycenyaktywówipasywów(także amortyzacji) 

  

Środki trwałe i WNiP o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00 zł – 
amortyzuje się metodą liniową , jednorazowe roczne umorzenie. Amortyzację środków trwałych nalicza się 
stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując 
stawkę 100%.  

Stany rozchodów materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu.  

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicz się kosztów w czasie.  

 

5. inne informacje 
  

Nie dotyczy 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

 1.  



1.1. szczegółowyzakreszmianwartościgruprodzajowychśrodkówtrwałych,wartościniematerialnych i prawnych, 
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 
wartości,nabycia,rozchodu,przemieszczeniawewnętrznegoorazstankońcowy,adlamajątkuamortyzowanego 
– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

  
 
Tabela  1:1 831563,76 + 10 018,35 +17 950,01- 17 950,01=1 841 582,11 
Tabela 2:639 466,41 + 46 989,90= 686 456,31 
Konto „013”  236 660,37 +16 447,64- 1 000= 252 108,01 
Konto 020:7 576,63 
Konto „072”  234 802,87 + 1000-25 881,77=259 684,64 
 
 

 
 
 

 
 
  
 

1.2. aktualnąwartośćrynkowąśrodkówtrwałych,wtymdóbrkultury–oilejednostkadysponujetakimiinformacjami 

  
Nie dotyczy 

1.3. kwotędokonanychwtrakcierokuobrotowegoodpisówaktualizującychwartośćaktywówtrwałychodrębniedla 
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

  
Nie dotyczy 
 

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2020 PP2

nabycie przemieszczenia aktualizacja
razem

 zwiększenia
( kol4+kol5+kol6)

zbycie likwidacja inne
razem

 zmniejszenia
( kol8+kol9+kol10)

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11

12

1.1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych 0,00 0,00 0,00
1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Razem wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Grunty 0,00 0,00 0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w 

użytkowanie wieczyste innym podmiotom
0,00 0,00 0,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 757 614,99 0,00 0,00 0,00 1 757 614,99
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny 66 577,38 10 018,35 10 018,35 0,00 0,00 76 595,73
2.4 Środki transportu 0,00 0,00 0,00
2.5 Inne środki trwałe 7 371,39 0,00 0,00 7 371,39
2. Razem środki trwałe 1 831 563,76 10 018,35 0,00 0,00 10 018,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 582,11
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00

11. Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) 1 831 563,76 10 018,35 0,00 0,00 10 018,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 582,11

Wartość początkowa - 
stan na koniec okresu

 kol3+kol7-kol11)
Lp. Wyszczególnienie

Wartość początkowa 
- stan na początek okresu

Zwiększenia Zmniejszenia

3 Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych

 Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

amortyzacja/ umorzenie 
za okres sprawozdawczy

aktualizacja inne zwiększenia

razem
 zwiększenia

(kol4+kol5+kol6)
dotyczące zbytych

 składników

dotyczące 
zlikwidowanych 

składników
inne

razem
 zmniejszenia

( kol.8+kol9+kol10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.
Licencje na użytkowanie programów komputerowych 0,00 0,00 0,00

1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

1. Razem wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Grunty 0,00 0,00 0,00
2.1.1

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w
użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 0,00

2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 591 257,24 44 389,12 44 389,12 0,00 635 646,36

2.3 Urządzenia techniczne i maszyny 40 837,78 2 600,78 2 600,78 0,00 43 438,56
2.4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00
2.5. Inne środki trwałe 7 371,39 0,00 0,00 7 371,39
2.

Razem środki trwałe 639 466,41 46 989,90 0,00 0,00 46 989,90 0,00 0,00 0,00 0,00 686 456,31
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00
II. Razem rzeczowe a ktywa trwałe (2 + 3 + 4) 639 466,41 46 989,90 0,00 0,00 46 989,90 0,00 0,00 0,00 0,00 686 456,31

Zmniejszenia

Umorzenie
 -stan na koniec okresu

(kol.3+kol7-kol11)
LP- Wyszczególnienie

Umorzenie-
stan na początek okresu

Zwiększenia



1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
 

Nie dotyczy 

1.5. wartośćnieamortyzowanychlubnieumarzanychprzezjednostkęśrodkówtrwałych,używanychnapodstawie umów 
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

  
Nie dotyczy 

1.6. liczbęorazwartośćposiadanychpapierówwartościowych,wtymakcjiiudziałóworazdłużnychpapierów 
wartościowych 

  
Nie dotyczy 

1.7. dane oodpisachaktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek rokuobrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności 
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 

  
Nie dotyczy 

1.8. daneostanierezerwwedługceluichutworzenianapoczątekrokuobrotowego,zwiększeniach,wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie końcowym 

  
Nie dotyczy 
 

1.9. podział  zobowiązań  długoterminowych  według  pozycji  bilansuo  pozostałym  od  dnia  bilansowego, 
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej roku do 3 lat 

Nie dotyczy 

b) powyżej 3 do 5 lat 

Nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

Nie dotyczy 

1.10. kwotęzobowiązańwsytuacjigdyjednostkakwalifikuje umowyleasinguzgodniezprzepisami podatkowymi 
(leasingoperacyjny),awedługprzepisóworachunkowościbyłbytoleasingfinansowylubzwrotnyzpodziałem na 
kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

  
Nie dotyczy 

1.11. łącznąkwotęzobowiązańzabezpieczonychnamajątkujednostkizewskazaniemcharakteruiformytych zabezpieczeń 

  
Nie dotyczy 

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, 
także wekslowych, niewykazanych wbilansie, 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 
  

26 747,55 

1.16. inne informacje 
  

Zwrot  skł.ZUS z tyt. tarczy antykryzysowej  57 483,12 , sterylizator 10 018,35 
 

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. kwotęicharakterposzczególnychpozycjiprzychodówlubkosztówonadzwyczajnejwartościlubktórewystąpiły 
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. inne informacje 

  
Nie dotyczy 

3. Inneinformacjeniżwymienionepowyżej,jeżelimogłybywistotnysposóbwpłynąćnaocenęsytuacjimajątkowej i 
finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

  
Nie dotyczy 

 
Sporządził: Renata Puzio 
 
 

 2021-03-29  
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 

/-/ Karolina Talaga                                                                                       /-/ Monika Zobek-Dubicka 


