
 
 

INFORMACJA DODATKOWA  

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1.  

1.1 nazwa jednostki: Gminne Przedszkole w Bojszowach 

 1.2 siedziba jednostki: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 64 

1.3 adres jednostki: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 64 

1.4  podstawowy przedmiot działalności jednostki; jednostka gminy zapewniająca obsługę administracyjną, 

organizacyjną i finansową jednostki oświatowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. okres objęty sprawozdaniem: sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2019 

3. sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe 

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach 

szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 

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

przyjęła następujące ustalenia: 

a) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś 

otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane 

na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości 

początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem 

związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości 

oraz o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku. 

b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka 

trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. 

c) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

d) Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu 

przyjęcia do używania. 

  

 
5. inne informacje 

  

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 

  

 

Lp. 

Nazwa grupy 

rodzajowej 

składnika 

aktywów według 

układu w bilansie 

Wartość 

początkowa- 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

 

 

Zwiększenie wartości początkowej 

Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej 

(4+5+6) 

 

 

Zmniejszenie wartości początkowej 

 

Ogółem 

zmniejszen

ie wartości 

początkow

ej 

(8+9+10) 

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(3+7-11) 
aktualiz

acja 

przychody przemieszcze

nia 

zbycie likwidacja inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Grunty 367 064,14 0 0 0 0 0 0 0 0 367 064,14 

2 Budynki, 

lokale,obiekty 

inżynierii lądowej 

i wodnej 

6 934 424,37 0 0 0 0 0 0 0 0 6 934 424,37 

3 Urządzenia tech. 549 178,01 0 0 23 277,15 23 277,15 0 0 0 0 572 455,16 

4 Inne środki trwałe 104 975,14 0 0 1 111,92 1 111,92 0 0 0 0 106 087,06 

 



 
Umorzenie- 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia 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 

aktualizacja Amortyzacja za 

rok obrotowy 

inne Stan na początek roku 

obrotowego (3-13) 

Stan na  koniec 

roku 

obrotowego 

(12-19) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

367064,14 0 0 0 0 0 0 367064,14 367 064,14 

566 217,27 0 182 523,52 0 182 523,52 0 748 740,79 6 368 207,10 6 185 683,58 

89 643,41 0 51 842,41 23 277,15 75 119,56 0 164 762,97 459 534,60 407 692,19 

54 358,10 0 10 497,51 985,72 11 483,23 0 65 841,33 50 617,04 40 245,73 

 

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury  NIE DOTYCZY  

  

1.3. kwota 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 NIE DOTYCZY 

  

1.6. liczba 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: NIE DOTYCZY 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

b) powyżej 3 do 5 lat 

c) powyżej 5 lat 

  

1.10

. 
kwota 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

. 
łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpieczeń NIE DOTYCZY 

  

1.12

. 
łączna kwota 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 kwota czynnych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników 

aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie NIE DOTYCZY 

  

1.14

. 
łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY 

  

1.15

. 
kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe Informacje 

1. Odprawy emerytalne 34 340,00  

2. Nagrody jubileuszowe 8 686,00  

3. Inne 11 173,15  

 Ogółem 54 199,15  

 

 

 

 

 

  

1.16

. 
inne informacje NIE DOTYCZY 

  

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. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie NIE DOTYCZY 

  

2.4. kwota 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 

  

 
 
 
         

.......................................... ......................................... .......................................... 

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

 


