
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach  

1.2 siedzibę jednostki 

 Krapkowice 

1.3 adres jednostki 

 47-303 Krapkowice ul. Tomasza Baty 11 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Przedszkole Publiczne realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-profilaktycznym, 

dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz danego środowiska.  

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: 

  Nie dotyczy  

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji) 

 1.Aktywa i Pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości ,w sposób 

przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz Państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka  

     przyjęła następujące ustalenia :  

A) Środki trwałe : nabyte aktywa rzeczowe o okresie użytkowania ponad rok, o wartości niższej niż   1000 zł  

odnosi się  w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty .  

 B) Składniki majątku o wartości początkowej do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów .Od tego rodzaju 

składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) w 

miesiącu przyjęcia do używania . 

 C) Jednorazowo  przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również  

książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne oraz wyposażenie służące procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu realizowanemu w jednostce.   

 D) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł 

Jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów amortyzacyjnych 

(umorzeniowych ) za wyjątkiem gruntów .Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych ) dokonuje się : wg 

stawek określonych na podstawie DZ U  poz. 1864  z dnia 18.11.2016 r.  w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych .Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. 

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 

oddania składnika do używania . 

3. Materiały objęte  ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się na podstawie cen zakupu . 

 

            



5. inne informacje 

  Brak    

II. 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 

 Zakres zmian wartości środków trwałych 011*-071* oraz pozostałych środków trwałych 013*-072* i 

wartości niematerialnych i prawnych 020* zgodnie z załączoną tabelą nr 1 środków trwałych stanowiących 

załącznik na 1 .1 do pozycji 1.1. informacji dodatkowej. Odpisy  aktualizacyjne środków trwałych , wartości 

niematerialnych i prawnych oraz środków  trwałych w budowie w 2019 r. nie wystąpiły  

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

 Brak danych  

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 

 Brak danych  

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) 

 Nie dotyczy  

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Nie dotyczy  

1.9. podział   zobowiązań   długoterminowych  o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umową lub 

wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

 Nie występują  

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Nie występują 

c) powyżej 5 lat 

 Nie występują 

  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 

  10 652,38 zł  zgodnie z załączoną tabelą nr 5 do informacji dodatkowej  

1.16. inne informacje 

 Brak  

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. inne informacje 

 Nie dotyczy  

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 Nie dotyczy 

 
 
 
 

..........................................           2020-03-27 .......................................... 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 

 



Tabela Nr 1 - załącznik do pozycji  II. 1.1 informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych STAN NA 31.12.2019r  - Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach

….. Przychody

Przemieszczen

ie                          

INNE 

PRZYCHOD

Y

Zbycie Likwidacja Inne Aktualizacja
Amortyzacja za 

rok obrotowy
Inne

Stan na 

początek roku 

obrotowego (3-

13)

Stan na koniec 

roku obrotowego 

(12-19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Wartości 

niematerialne i 

prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Środki trwałe 1 176 092,77 0,00 13 486,95 0,00 13 486,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189 579,72 67 139,13 0,00 9 721,97 0,00 9 721,97 0,00 76 861,10 1 108 953,64 1 112 718,62

1) 0-GRUNTY 864 874,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864 874,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864 874,11 864 874,11

2)
1-BUDYNKI I 

LOKALE 275 579,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 579,45 36 144,75 0,00 6 889,49 0,00 6 889,49 0,00 43 034,24 239 434,70 232 545,21

3)

2-OBIEKTY 

INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I 

WODNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4)

3-KOTŁTY I 

MASZYNY 

ENERGETYCZNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5)

4-MASZYNY, 

URZĄDZENIA 

I APARATY 

OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA
7 237,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 237,09 7 237,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 237,09 0,00 0,00

6)

5-MASZYNY, 

URZĄDZENIA 

I APARATY 

SPECJALISTYCZN

E
28 402,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 402,12 23 757,29 0,00 2 832,48 0,00 2 832,48 0,00 26 589,77 4 644,83 1 812,35

7)
6-URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8)
7-ŚRODKI 

TRANSPORTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9)

8-NARZĘDZIA, 

PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI 

I WYPOSAŻENIE, 

GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOW

ANE 0,00 0,00 13 486,95 0,00 13 486,95 0,00 0,00 0,00 0,00 13 486,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 486,95

… RAZEM 1 176 092,77 0,00 13 486,95 0,00 13 486,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189 579,72 67 139,13 0,00 9 721,97 0,00 9 721,97 0,00 76 861,10 1 108 953,64 1 112 718,62

…......................... ….........................

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

Tabela Nr 1 - załącznik do pozycji  II. 1.1 informacji dodatkowej

….. Przychody

Przemieszczen

ie                          

INNE 

PRZYCHOD

Zbycie Likwidacja Inne Aktualizacja
Amortyzacja za 

rok obrotowy
Inne

Stan na 

początek roku 

obrotowego (3-

13)

Stan na koniec 

roku obrotowego 

(12-19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Pozostałe środki 

trwałe 139 012,99 0,00 10 730,70 0,00 10 730,70 0,00 0,00 0,00 0,00 149 743,69 139 012,99 0,00 10 730,70 0,00 10 730,70 0,00 149 743,69 0,00 0,00

2

Pozostałe wartości 

niematerialne 0,00 0,00 1 110,00 0,00 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,00 0,00 0,00 1 110,00 0,00 1 110,00 0,00 1 110,00 0,00 0,00

… RAZEM 139 012,99 0,00 11 840,70 0,00 11 840,70 0,00 0,00 0,00 0,00 150 853,69 139 012,99 0,00 11 840,70 0,00 11 840,70 0,00 150 853,69 0,00 0,00

…......................... ….........................

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia 

(14+15+16)

Zmniejszenie 

umorzenia

                          

Umorzenie - stan 

na koniec roku 

obrotowego 

(13+17-18)

Wartość netto składników 

aktywów
Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

(8+9+10)

Wartość 

początkowa - 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(3+7-11)

Umorzenie - 

stan na początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia 

(14+15+16)

Zmniejszenie 

umorzenia

                          

Umorzenie - stan 

na koniec roku 

obrotowego 

(13+17-18)

Wartość netto składników 

aktywów

Lp. Wyszczególnienie

Wartść 

początkowa - 

stan na początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej 

(4+5+6)

Zmniejszenie wartości początkowej

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

(8+9+10)

Wartość 

początkowa - 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(3+7-11)

Umorzenie - 

stan na początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego

Lp.

Nazwa grupy 

rodzajowej składnika 

aktywów według 

układu w bilansie

Wartść 

początkowa - 

stan na początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej

Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej 

(4+5+6)

Zmniejszenie wartości początkowej

2020-03-27

2020-03-27



Tabela Nr 5 - załącznik do poz. II. 1. 15 informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach

Lp. Nazwa Jednostki nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne odprawy zwolnieniowe ekwiwalent za urlop dodatek wiejski RAZEM

1

Przedszkole 

Publiczne nr 6 w 

Krapkowicach 10 652,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 652,38 zł

Razem 10 652,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 652,38 zł

…......................... ….........................                  …........................

główny księgowy rok, miesiąc, dzień                 kierownik jednostki

2020-03-27
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