lNFORMACJA DODATKOWA
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

I

t.
1.1

nazwę jednostki

1.2

Złobek Miejski w Sycowie
siedzibę jednostki
Syców

1a
a.J

adres jednostki
Syców, ul. Komoi^owska 2

t.Ą
a

3"

podstawowy przedmiot działalnościjednostki
Cpieka na dziecmi dc lat 3
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie za cl<res od 01.01,202l ao 31.12,202I
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zarviera dane łączne, jeżeli w skład 1ednostki nadrzędne1 lub iednostki 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)
WNiP o wartości do 1,0 000,00zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00zł - amortyzuje się
metoda liniową, jadnoł,azowe roczne r,imorzenie. Amortyzację środków trwaiych nalicza się stosując stawki określone w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 100%.
Stany r,czchodów materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu.
Ze względu na nieistotną wartcśćnie rozlicza sie kosztów w czasie.
Srodi<i tr"wałe i

5.

inne informacje
nie dotyczy

ll

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

-L.

1.1-.

szczegółowy zakres zmian wartoŚci grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnvch, zawiera.;ący
stan tych akiywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:aktualizacji wartości, nabycia, rozchcdL,,
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow
tyiułów zrnian dotvchczasowej amortvzacii lub umorzenia
l(onto 0]_3: 60 044,o7 + 8 336,C0 = 58 380,07
Konto 020: 6 527,55 + Ą66,77 = 6 994,32
l(onto 072: 66 571,,62 + 8 802,77 = 75 374,39
t

1,.2.

1.3,

t.4.

aktualną wartośćrynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
nie dotyczy
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośćaktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy
wartośćgruntów użytkowanych wieczyście
nie dotyczy

1.5.

i.6.

lub nieumarzanych przez jednostkę środkówtrwałych, używanych na podstawie umów naJmu,
dzierzawv i innych i:mów, w tym z tytułu umów ieasingu
nie dotyczy
liczbę oraz wartośćposiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wańościowych
\,vartosc nieamortyzcwanych

nie dotvczv
1,7.

dane o odpisach aktuaIizujących wartośćnależności,ze wsl(azaniem stanu na początek rol(u obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu istanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należnościfinansowych jednostek
samorządu terytor!ainego(stan pożyczek zagrożonych)
nie dotyczy
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1.8.

dane o stanie rezerW według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorryrtuniu,
stanie końcowym

,-*ęru,*,

,

nie dotyczy
1.9.
a)

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, prre*idy*anyrn ,r*ową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
nie dotyczy

powyżej3do5lat

b)

nle dotyczy

powyżej5 lat

c}

nie dotyczy

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami poOa*o*yri
1.10.

1le.rę

oPeracYjnY), a według PrzePisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z
tytułu leasingu fi!ansowego lub leasingu zwrotnego
nie dotyczy

1.i1.

łącznąkwotęzobowiązańzabezpieczonychnamajątkujednostkizewskazaniemcharakteruifm
nie dotyczy

łącznąkwotęzobowłązańwarunkowych,wtymrównieżudzielonychprzezjednostt.ęs'
1.12.

niewYkazanYch w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostl<i oraz charakteru iformy tych
bezpi eczeń

za

nie dotyczy

wykazistotnychpozycjiczynnychibiernychrozliczeńmiędzyokresowych,wtymkwotęczynnych'o.lic@
1.13,

kosztów stanowiącYch różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zaptaty za

nie

nie dotyczy
1",i4,

lączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w biiansie

nie dotyczy
1,15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16,

inne informacje
nie dotyczy

264Ó

2.
7.3".

2.2.

ż.3

.

wysokośc odpisów aktualizujących wartośćzapasów
nie dotyczy
koszt wYtworzenia Środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kur**e, rto* powię6.yĘ t osrt wyt*oilnia
środków trwałych w budowie w roku obrotowym
nie dotyczy
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwycza;ne; *artosci lub któr" *yrĘpiły in.ydentr|.j.
nie dotyczy

informacjęokwocienależnościztytułupodatkówrealizowanychprzezorganv
1^

sPraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
nie dotyczy

)q

3.

inne informacje
nie dotyczy

lnneinformacjeniżwymienionepowyżej,jeżelimogłyby*i'to
oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy

Główny
żł.ogra
37,o3.2022
księgowy

rok, miesiąc, dzień"
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