
1.1 Nazwa jednostki

1.2 Siedziba jednostki

1.3 Adres jednostki

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

2.

3.

5.

Szczegółowy zakes zmian wartości grup rodzajowych ŚT BO Zmniejszenia Zwiększenia BZ

Grupa 0 - Grunty 112,788.20 zł          112,788.20 zł          

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 
-  zł                       

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 484,616.66 zł          484,616.66 zł          

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne -  zł                       

Inne informacje

Jednorazowo przez spisanie w koszty do użytkowania jednostka umarzała pozostałe środki trwałe 

nieprzekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, 

dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich 

wartości w momencie oddania do używania. W roku 2021 -10000 zł .

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.1.

1

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,

 w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1. W przypadku zakupu według cen 

nabycia lub zakupu, jeśli koszt zakupu nie stanowi istotnej wartości. 2. W przypadku ujawnienia 

w trakcie inwentaryzascji-według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy 

braku według wartości godziwej. 3. W przypadku spadku lub darowizny -według wartości 

godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. 4. W 

przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego - w wysokosci określonej w dokumencie przekazania. 5.W przypadku otrzymania 

środka na skutek wymiany niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z 

podaniem cech szczególnych nowego środka. Rzeczowe składniki majątkowe, pomoce naukowe, 

wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok lecz o wartości 

jednostkowej nie przekraczającej 200,00 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do 

użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów. Ewidencję ilościową tych 

przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo, w sposób umożliwiajacy identyfikację tego 

przedmiotu, miejsce użytkowania i osoby odpowiedzianej.Na dzień bilansowy środki trwałe 

wycenia się w watości netto.Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków 

wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie w wartości określonej 

w dokumencie przekazania .Środki pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartosci 

nominalnej.Należności wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień 

bilansowy.Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.Zapasy 

materiałów wycenia się według cen zakupu lub nabycia.Rozchód materiałów z magazynu 

wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen.   

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

Miejskie Przedszkole Nr4

 Zambrów

18-300 Zambrów,ul.Papieża J.P.II 8A

działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza

Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021, porównywalne dane finansowe za okres 01.01.2020-31.12.2020
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Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5,266.11 zł              3,782.00 zł              

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne -  zł                       

Grupa 6 - Urządzenia techniczne -  zł                       

Grupa 7 - Środki transportu -  zł                       

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

gdzie indziej niesklasyfikowane
119,121.53 zł          111,973.55 zł          

Grupa 9 - Inwentarz żywy -  zł                       

WNiP - Wartości niematerialne i prawne 5,526.42 zł              5,526.42 zł              

Szczegółowy zakes zmian wartości umorzeń grup rodzajowych ŚT BO Zmniejszenia Zwiększenia BZ

Grupa 0 - Grunty

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 288,784.41 zł          12,115.42 zł         300,899.83 zł          

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne -  zł                       

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5,266.11 zł              1,484.11 zł         3,782.00 zł              

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne -  zł                       

Grupa 6 - Urządzenia techniczne -  zł                       

Grupa 7 - Środki transportu -  zł                       

Grupa 8-Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie,gdzie indziej 

niesklasyfikowane
78,183.96 zł            1,835.27 zł           80,019.30 zł            

Grupa 9 - Inwentarz żywy -  zł                       

WNiP - Wartości niematerialne i prawne 5,526.42 zł              5,526.42 zł              

Aktualna wartość rynkowa ŚT:

w tym dóbr kultury:

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów

aktualizujących wartość aktywów trwałych:

 - długoterminowe aktywa niefinansowe:

 - długoterminowe aktywa finansowe:

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście, w tym:

 - grunty w wieczystym użytkowaniu 

 - grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w wieczyste

użytkowanie

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

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym : Ilość

 - akcje i udziały

 - dłużne papiery wartościowe

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności SP Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie SK

Należności krótkoterminowe

Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia: SP Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie SK

1.

1.7.

1.8.

1.1.

1.2
-  zł                                                                                                                                                    

1

Powierzchnia w ha

1.4.

Nazwa jednostki Wartość

Wartość w zł.

1.3.

1.6.
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Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego,

przewidywanym umową lub wynikajacym z innego tyt. prawnego:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

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:

 - zobowiązania z tyt. leasingu finansowego

 - zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego

1.11.
Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 

ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

 - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

 - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

 - czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów

 - bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów

1.14.
Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń 

niewykazanych w bilansie

1.15 Kwota wypłacanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2.

Ilość

obiekt

ów

Wartość
Przyjęcie ŚT z 

budowy wartość

Inne 

zmniejszenia

Ilość zadań,

obiektów
Wartość

1 2 3 4 5 6 2+3+4-5

2.3
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów 

o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

1.
1.13.

0

-  zł                                                                                                                                                    

-  zł                                                                                                                                                    

-  zł                                                                                                                                                    

-  zł                                                                                                                                                    

2.

Stan na początek okresu

-  zł                                                                                                                                                    

-  zł                                                                                                                                                    

Zwiększenia, 

nakłady

Zmniejszenia Stan na koniec okresu

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

47 306,33 w tym nag.jubil.-32 106,33, odpr pośmiertna 10 080,ekwiw za url-5120,00,-- 

-  zł                                                                                                                                                    

1.

1.10.

0

-  zł                                                                                                                                                    

-  zł                                                                                                                                                    

1.8.

1.9.

0

-  zł                                                                                                                                                    
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2.4.

Informacja 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

2.5. Inne informacje

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

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
brak

……………………………mgr  Hanna Banasik ……………………..      ………………………………….    mgr Jolanta Laskowska ……………………………

2.

brak
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