
lNFORMACJA DODATKOWA

I wprowadzenie do sprawozdania finansowe8o, obejmuje w szczególności:
1.

]..1 nazwę jednostki

Publiczne Przedszkole nr 2 Misia Uszatka w Sycowie
t.2 siedzibę jednostki

Syców

1,3 adres jednostki

56-500 Syców, Komorowska 2

L.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Opieka iwychowanie

z. wskaząnie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie za okres od 01.01.202! do 3L.72.2027

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Nie dotyczy

4.
omówienieprzyjętychzasad(polityki)rachunkowości,wtymń

ŚrodkitrwałeiWNiPowartoścido10.000,00złumarzasię1eanorazowąaowartościpowyżej1om
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 10o%.
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

ll. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmuią w szczególności:
1.

!.t.

szczegółowyzakreszmianwartościgruprodzajowychśrodkówt,'.ły.l','
stan tYch aktYwów na Początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrzne8o oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i

tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
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1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacjigdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowyńiile"r,r€
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

L,tl. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpiecŻÓń

Nie dotyczy

7.72"

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

t.L4, łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy

1,15, kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
5 999,40 zł

1.16. inne informacje

ż.

ż.t. 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

ż,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 reaIizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczyv

ż.5. inne informacje

Nie dotyczy

3.
lnne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej ifinansowej
oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Sporządzit: Anna Drobnikowska
Główny Sfięgon"y

r:Ń:g: z022.03.31,

l", ł i KToR

lr Rzemyk

m dzieńGłówny księgowy rok, miesiąc, jed nostki
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