
 

INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w 

szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Publiczny Żłobek w Byczynie 

1.2 siedzibę jednostki 

 Byczyna 

1.3 adres jednostki 

 46-220 Byczyna  

ul. Stawowa 14 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Przedmiotem działalności jednostki jest realizowanie funkcji opiekuńczej, 

wychowawczej oraz edukacyjnej. 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 1 stycznia - 31 grudnia 2018r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 nie 

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

  Zasady wyceny aktywów i pasywów  

 

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym 

okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 

użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.  

2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 

wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla 

których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu 

w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania (w dniu 

opracowywania polityki rachunkowości są to środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000,00 zł, stosownie do 

treści art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz.1036) 

3. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do 

eksploatacji:  

1) książki i zbiory dydaktyczne,  

2) pomoce dydaktyczne,  

3) meble,  

4) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne  

i prawne, których wartość nie przekracza wielkości, o której mowa w ust. 2, dla 

których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 

100% ich wartości - w momencie oddania ich do użytkowania.  

4. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych 

podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie 350 zł. 

5. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, 

środków trwałych podwyższa się:  

1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie;  

2) w przypadku innych, rzeczowych środków trwałych – o sumę wydatków na 

ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka 

trwałego.  

6. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że 

metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.  

W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.  

7. Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się 

okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak 

pewnego rodzaju uproszczenie, nie mające ujemnego wpływu na wynik 



finansowy: faktury, rachunki i noty księgowe, które wpływają do 5-tego dnia 

następnego miesiąca, są zaliczane w koszty miesiąca poprzedniego, jeżeli go 

dotyczą.  

8. W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się 

uproszczenia, które nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ 

zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych 

zaliczamy :  

1) faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z dniem 31 grudnia,  

a wpływające do jednostki w nowym roku, są księgowane w koszty roku, 

którego dotyczą;  

2) faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku,  

a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą ich wystawienia. 

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 

 Załączniki: 1 - 6  

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile 

jednostka dysponuje takimi informacjami 

 Brak 

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 

aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych 

oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 Brak 

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 Brak 

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 

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i 

udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 

 Brak 

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) 

 Brak 

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

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Brak 

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 

 Brak 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Brak 

c) powyżej 5 lat 

 Brak 

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 

 Brak 

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze 

wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 

 Brak 

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 

 Brak 

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 

 Brak 

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń 

niewykazanych w bilansie 

 Brak 

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 Załącznik 7 

1.16 inne informacje 

 Brak 

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Brak 

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 

 Brak 

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o 

nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

 Brak 

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 

 Brak 

2.5 inne informacje 

 Brak 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 

jednostki 

 Brak 

 

 

……………………………….                                   27.03.2019r.                                     ……………………………. 

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



Zmiana wartości początkowej środków trwałych zał. 1

Nabycie
Przemieszczenie 

wewnętrzne
Aktualizacja

Inne 

zwiększenia

Zwiększenia 

ogółem 

(4+5+6+7)

Rozchód
Przemieszczenia 

wewnętrzne
Aktualizacja

Inne 

zmniejszenia

Zmniejszenia 

ogółem 

(9+10+11+12)

1.
Pozostałe środki trwałe

"013"
           4 652,51             679,00                            -                     -                       -                 679,00       1 017,00                            -                     -                       -             1 017,00               4 314,51    

2.

Wartość początkowa

środków trwałych –

ogółem

           4 652,51             679,00                            -                     -                       -                 679,00       1 017,00                            -                     -                       -             1 017,00               4 314,51    

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(3+8 – 13)

Lp.
Wyszczególnienie według 

grup rodzajowych

Wartość 

początkowa – 

stan na początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia



Zmiana wartości umorzenia środków trwałych zał. 2

Nabycie
Przemieszczenie 

wewnętrzne
Aktualizacja

Inne 

zwiększenia

Zwiększenia 

ogółem 

(4+5+6+7)

Rozchód
Przemieszczenia 

wewnętrzne
Aktualizacja

Inne 

zmniejszenia

Zmniejszenia 

ogółem 

(9+10+11+12)

1.
Pozostałe środki trwałe

"013"
         4 652,51             679,00                        -                 679,00       1 017,00                                -                         -                           -                 1 017,00                  4 314,51    

2.

Wartość umorzenia

środków trwałych –

ogółem

         4 652,51             679,00                                -                         -                          -                 679,00       1 017,00                                -                         -                           -                 1 017,00                  4 314,51    

Umorzenie – stan 

na koniec roku 

obrotowego (3+8 

– 13)

Lp. Wyszczególnienie

Umorzenie – 

stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia



Zmiana wartości netto środków trwałych zał. 3

Lp. Wyszczególnienie

Wartość netto środków trwałych na 

początek roku obrotowego (wartość 

początkowa minus umorzenie)

Wartość netto środków trwałych na 

koniec roku obrotowego (wartość 

początkowa minus umorzenie)

1.
Pozostałe środki trwałe

"013"
                                                                 -                                                                      -      

2.
Wartość netto środków

trwałych – ogółem
                                                                 -                                                                      -      



Zmiana wartości początkowej WNiP zał. 4

Nabycie
Przemieszczenie 

wewnętrzne
Aktualizacja

Inne 

zwiększenia

Zwiększenia 

ogółem 

(4+5+6+7)

Rozchód
Przemieszczenie 

wewnętrzne
Aktualizacja

Inne 

zmniejszenia

Zmniejszenia 

ogółem 

(9+10+11+12)

1.

Licencje programów

komputerowych - konto

020

      2 101,91                    -                              -                     -                       -                         -                    -                              -                     -                       -                         -                  2 101,91    

2.
Pozostałe wartości

niematerialne i prawne
                  -                      -                              -                     -                       -                         -                    -                              -                     -                       -                         -                               -      

3.
Wartości niematerialne i

prawne – ogółem
      2 101,91                    -                              -                     -                       -                         -                    -                              -                     -                       -                         -                  2 101,91    

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego (3+8 

– 13)

Lp.
Wyszczególnienie (lista 

przykładowa)

Wartość 

początkowa – 

stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia



zał. 5

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Amortyzacja za 

rok obrotowy
Aktualizacja

Przemieszczenia 

wewnętrzne

Inne 

zwiększenia

Zwiększenia 

ogółem 

(4+5+6+7)

Rozchód
Przemieszczenie 

wewnętrzne
Aktualizacja

Inne 

zmniejszenia

Zmniejszenia 

ogółem 

(9+10+11+12)

1.

Licencje programów

komputerowych - konto

020

      2 101,91                          -                     -                               -                      -                       -                   -                              -                     -                        -                           -             2 101,91    

2.
Pozostałe wartości

niematerialne i prawne
                  -                            -                     -                               -                      -                       -                   -                              -                     -                        -                           -                         -      

3.

Wartość umorzenia

wartości niematerialnych i

prawnych – ogółem

      2 101,91                          -                     -                               -                      -                       -                   -                              -                     -                        -                           -             2 101,91    

Umorzenie – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(3+8 – 13)

Lp.
Wyszczególnienie (lista 

przykładowa)

Umorzenie – 

stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenia umorzenia Zmniejszenia umorzenia



zał. 6

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.
Wyszczególnienie (lista 

przykładowa)

Wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek roku obrotowego 

(wartość początkowa minus umorzenie)

Wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec roku obrotowego (wartość 

początkowa minus umorzenie)

1.
Licencje programów

komputerowych - konto 020
                                                                              -                                                                                      -      

2.
Pozostałe wartości

niematerialne i prawne
                                                                              -                                                                                      -      

3.

Wartość netto wartości 

niematerialnych i prawnych – 

ogółem

                                                                              -                                                                                      -      



zał. 7 

Tabela 1.15. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na 

świadczenia pracownicze 

L.p. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na 

świadczenia pracownicze  

 

Stan na koniec 

okresu 

sprawozdawczego 

 

1. Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane 

ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia 

pracownicze o charakterze niepieniężnym 

 

115 658,54 

- w tym odpis na ZFŚS  

 

4 565,00 

2. Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki 

ZFŚS)  

3 705,00 

 

Poz. 1  

Wydatki z poszczególnych paragrafów: 

§ 3020 -           300,00   (ekwiwalent za odzież) 

§ 4010 -     102 844,17  

§ 4040 -        8 109,37 

§ 4440 -        4 565,00 

§ 4700 -           140,00 

Razem -     115 658,54 

Poz. 2  

Bez emerytów 


