
ia dodatkowa

PRZEDSZKOLE KOLOROWY ŚWIAT 
w Szczodrzykowle 

62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11

IIP- 77; Wprowadzenie d03sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.
1.1 nazwę jednostki

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie
1.2 siedzibę jednostki

Kórnik
1.3 adres jednostki

Szczodrzykowo ul. Dworcowa 11
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

wychowanie przedszkolne
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2020 - 31-12-2020

3.
wskazanie,ze sprawozdanie nnansowe zawiera dane łączne,jeżeli w sktad jednostki nadrzędnej iud jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 
jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
Nie dotyczy

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



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 .
zał. 1.1

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy

1.3
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 
niefmansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy

1.4 wartości 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 tytułów umów leasingu
zał.1.5

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)
zał.1.7

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenie na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Nie dotyczy

1.9
podział zobowiązań długoterminowych wegług pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z 
innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

a) powyżej 1 roku do 3 lat
Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat



Nie dotyczy

1.10

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe 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
łączna 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
zał.1.13

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
zaŁ 1.14

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
zał.1.15

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
zał.2.2

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
zał.2.3

2.4
informacjeę o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod budżetowych
Nie dotyczy

2.5 inne informacje
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b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077),
c) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),
d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1034)
e) Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2017, poz. 1448);
f) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. poz. 1864).
Umorzenia środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi.. Zakupiony środek trwały, zarówno nowy, jak i używany, wprowadza się 
do ewidencj na koncie 011, w tak zwanej "rozszerzonej" cenie nabycia, która obejmuje w szczególności:
1) cenę zakupu należną sprzedającemu, pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty, skonta i inne zmniejszenia,
2) cło, podatek akcyzowy oraz inne opłaty związane z nabyciem (np. notarialne, skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych związanych 
z nabyciem i inne),
3) koszty transportu, załadunku i wyładunku,
4) koszty przystosowania, montażu, prób i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu do używania, w tym montażu instalacji i 
uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,
5) obciążający zakup podatek VAT (ujęty w fakturze), w części niepodlegającej odliczeniu lub zwrotowi,
6) prowizje oraz różnice kursowe od zobowiązań i przedpłat dotyczących środków trwałych w budowie. . Wartości niematerialne i prawne
wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym 
dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o 
przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z 
uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią
wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie 
byłby zdatny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
(inwestycji) do czasu ich zakończenia, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Amortyzuje się od kwoty 

powyżej 10 000,00 zł. Do środków trwałych o wartościach od 500,00 zł do 10 000,00 zł prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa oraz 
umarzanie jednorazowe w momencie przyjęcia do użytkowania.

5. inne informacje
nie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.




