
INFORMACJA DODATKOWA
Za 2020l

l. Wprowadzenie do sprawozdałia finansowego, obejmuje w szczególności:

l

1-1 nazwę jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 1

l] siedzibę jcdnostki

77-200 Miastko

1,3 adres jednostki

ul. Koszalińska

1,4 1],1lclslarr orr,r plźedllliot clzia]alltości.]ecillostki

Dzińalność oświatowa - nauczanie i wychowanie uczniów

2. wskazanię okresu obięlego splawozdaniei],l

1 XII 2020r.

3. il,skazeltic. żc spl,arrozdanie ljnaltsoue zalr icI'a clalie lącztle

1. oIrrówięnię plzyjętych zasad (polityki) mchunkowości, w tym netod wyceny aktlrvów i pas},wów (takźe

anroftyzacji)

Księgi ruchunkou,e proł,aacne sq zgodnie z uslal,q o rachunkoy,ości , w.formie elektronicznej
fokiem obrolov),lll jest rńres roku budżeto|leEo , cz\li rck kulenclarzolt1, od } sl,cznia do 3 1grudnią, Księgi

"ąchunkoy,e 
jetlrulstek obejmtłjq zbiory., zapisóv, księgtlu,,clt , obrotóv, isalcl , które tu,orzq d:iennik, księgę

qłóv,nq , lcięgi ponlrlcnicze , zestavienią obrottjv i sald księgi głóvnej oroz sctld kont ksiqg pomocniczl'ch.
Dziennik :uv,ierą :dąrze8ią , jakie ndslqpiĘ,v, daryn okresie sprmt ozrlal|ca,m , ujll10wąne sq chronologic-nie.
,lkq,ł,a i pasl,vla .jedtltlslki vycenia się luedlttg zasad clhreślon),ch u, ustawie o tuchunkolt,clści orąz v, przepisach
szczególrych lldąlych ną pod"talłie usttttt1, o,finansaclt publicznl ch.

Irąrlości nie aleriąlne i Prąy,ne nąb)le z v,łasn"vch środkóv, v,pręl,ąŁa się do e:ń,ideficj i y, cenie nqbycia , :uŚ
ott,4tnune nieodplatnie ną podst^l,ie deq,rji lląści\lego orgąrul v v,ąrt1ści określonei y, lej deq,:jią
olrłnąne rlą pod<tavie darowiztty, tt, v,ąrlo,ści l},nk{ń,ej nd dzień nabycia. Umor:enie 4jmov,ane jesl nu kłt.-ie
07 ] " L]tnor:enie środkól, tt,u,ąb,ch orąz vąrlości niemlłel,iulrych i ptul,ry,ch". 1morĄ,zacia obciqża k()nlo 100
,Amorl\,żącją "
R:ec-.()\l,e ąktvlu h-l,ale obejntujq środki tru,ąle ,po.os!ąłe śrcldki lnłąłe , zbiory bibliotec:ne. Ną tl:icń
bilansoly środki tnt ałe ( z vl,j. grunltill,) |r,cenią się |, łąrlości nelto , ti. z ttu,zględnienienl odpistiw
unor:enioy,\,cl? ustuloĄ,ch ną d:ień bilansolt,t,. Odpistill unorzeniowl,ch dokonuje się poczqu,sł,od miesiqca
ąąstępliqcego po miesiqal l1r:\,ięcią środka tnłałegtl dtl użlltąttią . Umclrzenie ljmov'une.jest na koncie
07 l " L]norzenie środkóv, tntąb,ch orąz vąrtości niemąleriąlnych i pru*-ry,ch".

ĄmorD,zącjd ohciqżą k0l1Io 100 ,.Alior|,zącja" ną klniec roku.
W- jednoslce prł,ięlo melodę liniovq dlą ysł.-slkich środkóv, tnt,ątlf,ch.

Nąleżności długoterlninlĄl,e \l),ceniąne sq l, kłocie vl,tttogajqcej zdpła^, lj, łqcznie : nale:ry,mi odsetklni,
Nąleżności krótkLltcrmino|l,e v,},(,eniane sq,l v,url()ści no inalnej lqcznie z podctlkiem I'AT, odpiĘ, aktualizujqce
rlależrulści dclkotq,lt,une sq nujp(i:niej na d:ień biIansov,1,.

Zobolt,iqzunia v,.jedn()stce vyteniu się 1,,, ząleżnclści od celu spralt,ozdav,czego-
Zobov,iq:unia bilansou,e vl,cenia się lt, kl,clcie vymagajqt,ej zapłą\,.
LlJnik Jinatlstltt 1, ,jellnostki budzetorej uStulqn| jest zgodnie : ,,ąriąfilem poróvnat,c4,n ruchunhu z!'skóv' i stl'ut

ąą koncie 8ó0 ,, ll/t,nik.finansol1"'.

), inle int'olnrac,jc

l1. l)(l(latkl)\\e iDli)rlll cj€ itlb.jaśnicnia rlllejnlują rr szczcgólntlści:

l



szczegółowy zakles zmian waflości glup rodzajourych śr-odków trwalych, war{ości uiemate alnych i prawnych,
zawiera.iący stan tych aktywów na początek roku oblotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tlłulu: aktualizacji
rvańości, rrabycia, rozchodu, przemieszczenia rł,ervnętrznego oraz slan końcowy. a dla majątku anofi}zowanego

podobnę przedStawienie stanów itytułóW Znlian dotychczasowej a]noltyzacji lub rnnozenia

'ah.1

St{rnu v]artości

-ąb.2

stąnu umorzenią/amortyzącji wąrtości niematerialłtych i pła|Wch orąz rzeczowch sHadników majqtku

W qrtość
pocrqtkovą-
stąn na klniet
ob,esu

IIJ,szczegó lnienie

3 692 1 ,513714596.10 3719128,6l

3674425,60

3 692 1.5 l 70119,01

ząliczki nq środki trwałe w

3692 1 ,513712207,10 3749128,6l

I1'l szc:eEó]nicnie

1364553,26

I325I9I,56l233330.92

zaliczki ną środki trwąłe w

I3645 5 3,26Ruz <,m r:e czo v, e a kt_vll, u
|ty,ałe l ]I+]lI+II:)

aktualną waftość lJnkową ślodków tlwalych, w tynr dóbl kultury o ilejednostka dysponuję taki,1,1i informacianli

Itlłotę dokonanych w trakcię loku obroto\Ą,ego odpisów aktualizujących warlość aktywów trlła\ch odrębnie dla
dlugotelminowych aktywórł,niefinansowych olaz długotertn inorvych akty,,i,órv finalsowych



1-1- Wa ość glunlóW użytkowanych więcZyście

1 ,5,

tlnli)\\ nilillltl, clzier,żarr1 i innlch ulltillr. \\ t\ln Z t\lUlu tlIni]\\ ]casillgLl

1 ,6, Iiczbę oraz lvallość posiadanych papierów wartościowych. w t}ł akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wallościowych

1.,7. dane o odpisach aktua]izujących watość należności. zę wskazanięlrr stanu na początek rol(u oblotowego,
zrviększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu istanie na koniec loku obrotowego, z uwzgJędlrieniem naleźności
flnansowych jednostek sanlorządu tery.toria|nego (stan pożycżek Zaglożoi]ycl])

1,8, dane o stanję rezerw Wedlug celu ich utWorzęnia na pocZątek loku obrotorvego, zwiększeniach, wykoźyslaniu,
l,ozwiązaniu i stanie końcowym

1 ,9, podział zobowiązań długotenni]lo\Ą,ych o pozostaty]lt od dnia bilansowego, plzewidywanyll umorvą
lub wynikającym z innego tytulu plawnegoj oklęsie spłaty:

a) p,lurzej i rcikLr dt, ] lal

b) potvyżej3do5lat

c) powyźej 5 ]at

1 .10. kwotę zobowiązań W s}tuacji gdy jednostka kwalifikuje unorłry leasirrgu zgodlie z przepisani podatkov1,]ni
(leasing operacyjny). a wedlug przepisó$,o lachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałeln
na kwotę zobowiąza|i z tytulu leasingu finansorvego lub ]easingu zwrotnego

1.1 1 ]ączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na lnajątku jednostki ze wskazanieur charaktęru i lolmy tych
zabezpieczeń

l.]2, łączną kwolę zobowiązań warunkowych. w tym również udzielonych przeż jednostkę grłarancji i poręczetl.
1akźe Wekslowych, niewykazanych w bilansie. ze wskazanieln zobowiązań zabezpieczonych na najątku

.jednostki oraz chalaktel u i lonny tych zabezpieczeń

L]_], wykaz istotnyclr pozycji czylnych i biernych rozJiczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeli
nriędzyokl esowych kosztów sta]]owiących różnicę nliędzy waltością otl,zynranych finansowyclr składników
akryrłórł a zoborł iązaltieln zaplat; za nie

l .14. łltc;.lrii lirriltc 01lz) l]lan}ch plzęz ic(]no51kc g\ iil,łnc.ji i ptll,c,czell llierr,lkazlll1ch rr bilansic

1 ,15, kwotę wypłaconych środkórv pienięźnych na świadczenia pl-acorłnicze

14661,94,84

1,16. inte inforulacje

2.1 . rrrsoLrlśc otlpisiirr alitLIalizttjaclcll uartośc zapltsórr



2.2. kosź1 \\]t\\olzenia śrotlkorr tllral]ch rr bLtdolric. lr trln odsetki olaz róźl]ice Lursolrc. ktttt,c poilieksz)ll [oszt
ri r trt otzeltia śroclkóri trri alr ch rl burjrlrr ic \\ loltt ol]Ioto\\ } ll]

2..3. kwotę J charakter poszczególnyclr pozycji przyclrodów lub kosztów o nadzwyczajnej watości 1Ń które \łystąpily
incydentahrie

2.4. infonnację o krvocie należności Z tytułu podatkóW realizolvanych pźęZ organy podatko\ł,e podlegle nrinistl,owi
rvłaścirł,emu do spraw finansów publicznych wykazywanych rv sprawozdaniu z wykonania planu doclrodów
budżetowych

2.5. inrre infornacje

Inrre inforn,tacje niż wynienione powyżej.jeżeli rnog]yby W istotny Sposób Wpłynąć m ocenę s},tuacj i majatkowej

i finansowej oraz v,lłrik finanso$,y iednoStki

*łp,,d"ry"§if-*
ł:ć§}iT+H

P]Z!D:Ą]t,]1,v!T

,,e, Oa!Ł.L'SLrń,
(kielo§njk jednostki)

2021.03 ]l
(rok_ nliesiąc. dzięli)


