
Zalączniknr 9
do zarządlzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 16/2018
z dnia 12 grudnia 2018 r,

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik nl l2 do rozporządzenia MRiF z 13.09.2017 r.)

L Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1

],l lrazrvę j edrrostki

)ubliczne przedszkole nr 3

1.ż siedzibę j ednostki

iyców

1,3 adres jednostki

i6-500 Syców, Oleśnicką 28

1.4 podstawowy przedmiot działalirości j ednostki

3pieka i rlychor.vanie

2. wskazanie okresu objętego spl,awozdaniem

fd 0] 01,2021 do 31 ]2,202]

3. wskazatlie,żesprawozdaniefinansotvezar,r,ie.udun.łą.,n.,

\Jie dotyczy

4. omówienieprzyjęĘchzasad(polityki)rachunkowości,włmmetodwycenyaktywówipasywórł,(także u.ffifr

środkitrrvałeiWNiPowartościdol0.000.00złumarzasięjednorazolvo,uoffi
1mortYzuje się metodą |iniorł'ą .,jednorazor,ve roczne umol,zenie. Anlortyzację śr.odków trrł,ałych nalicza się
itosu.jącstawki okreŚlonewustalł'ieopodatkudochodorłymodosóbprawnych, aamottyzacjęWNipstosując
;taivkę l00%.

itany rozchodór,i mateliałów ul,cenia się na poziomie ceny zakupu,
Ze rł,zględu na nieistotną wartość nie rozlicz się kosztórv w czasie,

5. inne infbrmacje

'Jie dotyczy

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1



r

1.1 sz,czegóło.V{VzakreszmianwartoŚcigrrrprodzaj owychśrodkówtrr.vałych.l.vartościn iematerialnych i p,.r.,Ąr"11"
zawierającY stan tYch aktywów na początek roku oblotowego, zrviększenia i zmniejszenia z tltułu: aktualizacji
lvartoŚci,nabYcia,rozchodu,Przemieszczen iawe\Ą,nętrznegoorazstankońco,,vy,acllanraj ątkuanlortvzolvaneco
- Podobne Przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasorł,ej amoltyŹacji lub umorzenia'

abęla l:1 683 067,53
abela 2:5 19 27 1,13+4 4 568,02:563 83 9, l 5
.onto ,,013" 235 168,60+22 23I,93=257 400,53
.onto 020: 6179,22
-onto ,,072" 24l 347,82+25 73I,93=267 079,75

rclF.nt ńołlnMt.sriy. fia(ńajątkul}ałą!

|.2. aktualnąwartoŚĆrynkowąśrodkówtrwałych,włmdóbrkulfury-oilejednostkadysponujetakimiinformacjami

§ie dotyczy

l,3. kwotędokonanychwtrakcierokuobrotowegoodpisówaktualizującychwartośćaktywówtrwałychodrębniedla
długoterminowych aktywów nięfinansowych oraz długoterrninowych aktywów finansowych

tlie dotyczy

1.4, wartość gluntów uĄtkowanych wieczyście

§ie dotyczy

t pr.nn$h słz n..źryt h śkbńk& 6.,ąe tw@



1.5. wartośćnieamortyzowąnychlubnieumarzanychprzezjednostkęśrodkówtrw"'m
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

,Jie dotyczy

1.6. liczbęorazrł'artośćposiadarrychpapierórlr,vartościowych,wtymakc.iiiudziato.u*-oł*ĘĘĘl.-*,
rvartościowych

'Jie dotyczy

l .,7 dane o odPisach al<tualizujących lvartość naleźności, ze rvskazaniem stanu na początek rotu ouiiffi
zll'iększeniach, lr,l'korzYstaniu. rozvviązaniu istarrie na koniec roku obrotolvego, z ul,r,zględnieniem naleźności
1lnansorr)ch jednostek.samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

'Jie dotyczy

1.8. daneostanierezer.rł'wedługceluichutwot.zenianapoczątekrokuobrotowego,'*ięffi
rozrviązaniu i stanie końcorłym

\ie dotyczy

1,9. Podział zobowiązań długoterminowych łłedłę-peą{i-biłansłł pozostałym od dnia bilansowego,
przewidyr,vanym umową lub wynikającvm z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyże,i loku do 3 ]at

Nie dotyczr, 
.

b) polvl,ze.i 3 do 5 lat

Nic dr_lry cz1

c) powyżei 5 lat

Nie dotyczy

1.10. Kwotęzobowiązńwsytuacji"gdyjednostkakwalifikujeumowyl;
(leasingoPeracYjnY),awedługpizepisóworachunkowościbyłbytoleasingfininsowylubzwrotnyzpodziałem 

na
kwotę zóowiąząń z tytułu lęagingu finąnsowęgo lub leasingu zwrotnego

llie dotyczy

1.11 łącznąkwotęzobowiązańzabezpieczonychnamajątkujednostkizewskazani"..ffi

Nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych. w tym rórłnież udzielonl,glr przez.jednostkę gwarancji i poręczeń,
takŻe vYekslowl'ch, nier,lt'kazanych rv bilarrsie, zę rvskazaniem zobowiązań zabezpieczony.ń nu majątku
jednostki oraz clraraktet.u i fbrrny tych zabezpleczeń

\ie dotyczy

1.13. rłYkaz istotnYch PozYc.ji czynrrych ibiernych rozIiczeń nliędzyokresorłych, w tym kwotę.rynny.Iiililil
lniędzYokresorłYch kosztów stanowiących różnicę między wartością Ótrzymanych finansolłycń składników
aktywów a zobolviązani em zaplaty zanie

rIie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzynranych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

!ie dotyczy

,



ź--

1. l5. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

959,02

1.16. inne informacje

2.

2.| wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Vie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwĄch w budowie, w tym odsetki oraztóżnice kursoweo które powiększyŁy koszl
lłytworzenią środków trwałych w budowie w roku obrotowym

lie dotyczy

2.3. kwotęicharakterposzczególnychpozycj iprzychodówlubkosztówonadzr,r,yczaj nejrvartościlubktórerr,i-stąpil1"
incydentalnie

§ie dotyczy

2.4. inlbrmację o kwocie należności z tytułu podatkói,v realizorł,anych prz.e7. or1any podatkor,ve podlegle ministrori,i
właściwemu do spraw flnansów publicznych wykazyrvanych w sprawozdaniu z wy,konania planu dochodóu,
budźetorłych

rIie dotyczy

2.5. inne informacje

§ie dotyczy

3. Inneinfolnracjeniżrłymienionepowyżejjeźelirnogłybyrvistotnysposóbrłplynąćnaocenęsytuacjimajątkorrcj i

tinansorvej oraz wynik finansorły jednostki

tIie dotyczy

Sporządziła: Renata Puzio

GłóĄ}futęgowy
(&!ów2ł.§ftsow)

Kilralina Talaga

DYR..ż0ż2-03-3 1,.. _,.... _ _.
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mgr Lią
j{dnostki)


