
INFORMACJA

DODATKOWA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38

65-273 ZIELONA GÓRA 

UL.BRANIBORSKA 13

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.



Oświadczamy, że: 

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Miejskiego Przedszkola nr 38 z siedzibą w Zielonej Górze za

rok 2018, na które składają się: 

- bilans tj. aktywa i pasywa 

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 

- zestawienie zmian w funduszu jednostki 

- informacja dodatkowa, 

sporządzone  zostało  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  na  podstawie  ksiąg

rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące

okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie 

bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności 

naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. 

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i 

rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia 

ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych. 

Dnia  04 luty  2019 r.  

Główna księgowa Dyrektor

Jadwiga Mierkiewicz mgr Katarzyna Kozakowska 

(Pieczęć i podpis) (Pieczęć i podpis) 

Osoba odpowiedzialna za Kierownik Jednostki organizacyjnej

prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 
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I. WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie  finansowe   Miejskiego  Przedszkola  nr  38  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  zostało

sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz.

395  tj.  z  późn.  zm.)  z  uwzględnieniem zasad  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  i

Finansów  z  dnia  13  września  2017  r.  w  sprawie  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu

państwa,  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego,  jednostek  budżetowych,  samorządowych

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). 

Jednostka,  ze  względu  na  specyfikę  działalności  oraz  potrzeby  organu nadzorującego  sporządza

sprawozdanie  finansowe  ze  szczegółowością  większą  niż  określona  w  cyt.  wyżej  rozporządzeniu

Ministra Finansów. 

Miejskie Przedszkole nr 38 w Zielonej Górze działa na podstawie: 

- Uchwała nr XXXVIII/336/93 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 września 1993 r. zlikwidowano

Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli i utworzono zakłady budżetowe; 

- Uchwała nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 r. zlikwidowano zakład

budżetowy i przekształcono w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2010 r.;

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności): Oświata i wychowanie

Działalność podstawowa: 

 Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie oraz Statucie Miejskiego Przedszkola nr 38 w szczególności 

polegająca na pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania 

przedszkolnego dzieci i przygotowania ich do edukacji szkolnej oraz wspieraniu działań 

wychowawczych. 

Forma organizacyjno-prawna Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa 

Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra

W  skład  jednostki  organizacyjnej   nie  wchodzą  inne  wewnętrzne  jednostki  organizacyjne

sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie  finansowe obejmuje okres od 1 stycznia  2018 roku do 31 grudnia  2018 roku oraz

porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
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2. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania  działalności

gospodarczej przez Miejskie Przedszkole nr 38 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości 

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat 

W roku  obrotowym 2018  stosowano  zasady  wynikające  z  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  o

rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny

zawartych w rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju i  Finansów z dnia  13 września  2017 r.  w sprawie

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych

oraz  państwowych  jednostek  budżetowych  mających  siedzibę  poza  granicami  Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe 

Środki trwałe wyceniane były według – ceny nabycia. 

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie o rachunkowości. 

Do 31.12.2017r środki trwałe o wartości do 3 500,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany 

umarzane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 złotych umarzane

były stopniowo ( metodą liniową ) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych 

ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01.01.2018r środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany 

umarzane są  jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 złotych umarzane

są stopniowo ( metodą liniową ) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych 

ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto. tj. z 

uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartości niematerialne i 

prawne umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując stawkę amortyzacji 50%.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według – ceny nabycia.

W okresie sprawozdawczym jednostka  posiada nieruchomości zgodnie z tabelką nr 1.
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Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe 

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie występują.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie nabyła i nie przekazała udziałów dla innych jednostek.

Należności 

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 

wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO „pierwsze weszło, 

pierwsze wyszło”.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według – nie występują.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie prowadziła inwestycji. 

„Odpis aktualizujący należności w kwocie- nie występują.

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiła konieczność księgowania odpisu 

aktualizującego należności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne mają w jednostce nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane        

w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności

Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.   

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

-  W okresie objętym sprawozdaniem zasady rachunkowości nie zostały zmienione.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy  zakres  zmian  wartości  grup  rodzajowych  środków  trwałych,  wartości

niematerialnych i prawnych.

Tabela  1.   Zmiany  stanu  wartości  początkowej  wartości  niematerialnych  i  prawnych  oraz

rzeczowych aktywów trwałych
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