INFORMACJA DODATKOWA
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.
1.1 Nazwa jednostki
Bajkowe Przedszkole w Żarowie
1.2 Siedziba jednostki
Żarów
1.3 Adres jednostki
ul. Władysława Łokietka 14, 58-130 Żarów
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki


wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do
rozpoczęcia nauki w szkole.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Przedszkole jest jednostką budżetową samodzielnie sporządzającą sprawozdanie finansowe.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji).

1) Przyjmuje się, że rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, obejmujący rok kalendarzowy od
1 stycznia do 31 grudnia.
2) Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się:

– deklarację ZUS,
– sprawozdania budżetowe określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów Rozwoju i
Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
3) W Przedszkolu sporządza się następujące sprawozdania budżetowe:
za okresy miesięczne

– sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
– sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.
za okresy kwartalne

– sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych
– sprawozdanie Rb-N
– sprawozdanie Rb-Z
– sprawozdanie Z-03 GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
za okresy półroczne

– sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.
1 ustawy o finansach publicznych;
– sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej
– sprawozdanie Z-06 GUS o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

– informację opisową z wykonania budżetu

za okresy roczne

– sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
– sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
– sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
– sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy.
4) Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe obejmujące:

– bilans jednostki,
– rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
– zestawienie zmian w funduszu,
5) Sprawozdania budżetowe jednostkowe sporządza się w złotych i groszach, stosownie do zasad
obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o
sprawozdawczości.
6) Sprawozdanie finansowe i sprawozdania budżetowe są sporządzane na podstawie
danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostki.
8) Sprawozdanie finansowe i sprawozdania budżetowe podpisywane są przez kierownika jednostki oraz
głównego księgowego

1. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
1) Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych.
2) Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na 1 stycznia, a
zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg
rachunkowych następuje do 30 czerwca roku następnego.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania
zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi.

3) Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które
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tworzą:
dziennik,
księgę główną,
księgi pomocnicze,
zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych,
wykaz aktywów i pasywów (inwentarz).
Księgi rachunkowe są:
trwale oznaczone skróconą nazwą jednostki, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz
nazwą programu przetwarzania,
prowadzone są w języku i walucie polskiej (w złotych i groszach),
wyraźnie oznaczone, co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia,
Dziennik:
zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym,
prowadzony jest w sposób umożliwiający uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald
kont księgi głównej,
zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły,
sposób zapisów w dzienniku umożliwia ich powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami
księgowymi.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób gwarantujący:
zasadę podwójnego zapisu,
zasadę systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych,
powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.

7) Księgi pomocnicze to tzw. konta analityczne, stanowiące zapisy będące uszczegółowieniem i
uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzone są one w ujęciu systematycznym, jako
wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z
saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Zapisy dokonywane na tych kontach są powtórzeniem
zapisów na kontach księgi głównej.
8) Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:
– środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz
dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych
– rozrachunków z kontrahentami,
– rozrachunków z pracownikami, w tym imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą
uzyskanie informacji z całego zakresu zatrudnienia - karty wynagrodzeń
– operacji sprzedaży,
– operacji zakupu,
– kosztów,
– operacji gotówkowych (raport kasowy),
– innych istotnych dla jednostki składników aktywów.
9) Konta pozabilansowe są kontami, na których rejestrowane dane nie wpływają na zmianę stanu
składników aktywów i pasywów. Pełnią one wyłącznie funkcję informacyjno-kontrolną. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, stosuje się je dla:
– planu finansowego wydatków budżetowych,,
– zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego,
– zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.
10) Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu
sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald, zawierające:

– symbole i nazwy kont,
– salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od
początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,

– sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od

początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.
11) Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg
pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników
aktywów.
12) Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego podlega wprowadzeniu, w postaci zapisu, każde
zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym.
13) Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są oryginalne, zatwierdzone dowody księgowe,
stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych zgodnie ze stanem faktycznym, zwane dalej dowodami
źródłowymi, tj.:
a) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,
b) zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom,
c) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.
14) Podstawą zapisów są również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe, tj.:
– zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w
dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,
– korygujące poprzednie zapisy.
15) W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych
dopuszcza się:
– za uprzednią zgodą dyrektora jednostki udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych
dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji,
– udokumentowanie operacji gospodarczej w przypadku braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych
dowodów źródłowych może dotyczyć:
 opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego w urzędzie pocztowo- telekomunikacyjnym,
 zakupu znaków sądowych lub skarbowych,
 zakupów dokonanych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń,

 pokwitowania za listy polecone, przesyłki pocztowe, kurierskie, znaczki,
 opłaty członkowskie.
16) Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe spełniające wymogi określone w art.
21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

17) Stany aktywów i pasywów wykazane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykazywane są w tej
samej wysokości jako bilans otwarcia na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych.
18) W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w
momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.:
– w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych
ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania – kwoty zobowiązań, wynikające z
faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez
kontrahentów w miesiącu sprawozdawczym. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie ma
znaczącego wpływu na wynik finansowy jednostki gdyż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego,
– do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty
wszystkie dokumenty księgowe wystawione w miesiącu grudniu i dostarczone jednostki do 30 stycznia
następnego roku, po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy.

19) W ewidencji ujmowane są wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatności dochodów i wydatków, a w
zakresie wydatków dodatkowo zaangażowanie środków – prowadzone w ewidencji pozabilansowej. Do
ewidencji zaangażowania służą konta pozabilansowe 998, 999. Ewidencja zaangażowania jest
prowadzona w szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), Zaangażowanie
wydatków budżetowych w danym roku nie może przekraczać wielkości określonych w zatwierdzonym
planie finansowym.
20) Dopuszcza się stosowanie uproszczeń, polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych.
21) Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do
potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych
materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu – materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po
zakupie.
22) W celu dochodzenia zaległych należności ustala się obowiązek wysyłania upomnień i podejmowania
czynności egzekucyjnych przewidzianych prawem, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do należności,
których wysokość nie przewyższa kosztów wysłania upomnienia, działań takich nie podejmuje się.
23) Ustala się, że w odniesieniu do drobnych zakupów, niezbędnych do prowadzenia działalności jednostki
podlegają one rozliczeniu najpóźniej do końca miesiąca, w którym zostały zakupione.
24) W wariancie rachunku kosztów przyjętym dla potrzeb zakładowego planu kont ponoszone koszty
rozliczane są według następujących etapów:
 w układzie rodzajowym (zespół 4),
 rozliczenie wyniku finansowego w oparciu o konta zespołu 4 i 7.
25) Do kont syntetycznych zespołu 4 „Koszty według rodzajów” prowadzi się ewidencję analityczną według
podziałek klasyfikacji budżetowej, występującą w planach finansowych, z dokładnością: dział, rozdział,
paragraf.
26) Do kont syntetycznych kosztów zespołu 7 prowadzi się ewidencję analityczną, ze szczegółowością dział,
rozdział, paragraf

2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w
przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

1) Wartości niematerialne i prawne:
– pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,

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

– otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana

jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z

uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie
używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu
ze środków majątkowych.
3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej
niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10.000 zł, traktuje się
jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do
używania.
4) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje
według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie –
nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością
początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia
ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych.
5) Środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na:
a) podstawowe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”,
b) pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.
6) Środki trwałe podstawowe – to składniki aktywów trwałych zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o
rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe
umarza lub amortyzuje się według zasad przyjętych przez jednostkę.
7) Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się metodą liniową, która polega na
równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego.
8) Środki trwałe wycenia się następująco:
– pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,

– w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
– stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji- odpowiednio według posiadanych
dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich
dokumentów,

– pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika
aktywów trwałych,

– otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości

określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają
umorzeniu.
9) Pozostałe środki trwałe – to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej
10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich
wartości w momencie oddania do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w
ramach wydatków majątkowych).
10) Środki trwałe niskocenne
– o charakterze wyposażenia (kosze, lustra, zasłony, wykładziny itp.) o wartości do 600 zł podlegają
zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu.

– o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani
wartościowej.

11) Zbiory biblioteczne wycenia się następująco:
– pochodzące z zakupu – według cen zakupu lub cen nabycia (do wyboru przez jednostkę),
– pochodzące z darowizny – według wartości szacunkowej,

– stanowiące niedobory/nadwyżki, ujawnione w trakcie inwentaryzacji- odpowiednio według posiadanych
dokumentów,

– sprzedaż zbiorów bibliotecznych – według wartości w księgach rachunkowych.
12) Inwestycje (środki trwałe w budowie) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy,
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się
również koszty zakupu tzw. podstawowych środków trwałych wymagających montażu, jak również koszty
nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów.
Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz
kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień, związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów
przetargów, ogłoszeń i innych.
13) Inwentaryzacja środków trwałych.
- księgozbiory, dzieła sztuki oraz eksponaty muzealne podlegają inwentaryzacji raz w ciągu 5 lat .
- środki trwałe, których wartość z chwilą zakupu przekracza kwotę ustaloną w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych podlegają inwentaryzacji raz w ciągu 4 lat .
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie podlegają inwentaryzacji raz w ciągu 4 lat
14) Należności – wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy w wysokości
wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności
wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).
15) Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z
wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które
obciążają te fundusze.
16) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:
– należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości- do wysokości należności nie
objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
– należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,
– należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny
sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna –
do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
– należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszt
sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w
wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,
– należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa
nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą
odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.
17) Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.
18) Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań
podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty.
19) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość
tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.
20) Dla zakupionych materiałów i towarów prowadzi się ewidencję:
– ilościową,
– ilościowo - wartościową,
21) Towary do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu.
22) Na dzień bilansowy wartość materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu z tym, że nie mogą
być one wyższe od cen sprzedaży netto tych składników.
23) Zobowiązania – wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy w wysokości
wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.
24) Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące
zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty.
25) Zaangażowanie wydatków to prawne zaangażowanie przyjmowane do ksiąg rachunkowych w wielkości
wynikającej z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, których źródłem finansowania będą
wydatki budżetowe, zabezpieczone w planie finansowym jednostki.

26) Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi
w pozostałe przychody operacyjne.

27) Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie
wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.
28) Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według
otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.
29) Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w
wartości nominalnej. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów,
ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.
5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie
finansowe).
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.
Tabela nr 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 na dzień
31 grudnia 2018 roku.
Wartość
Nazwa grupy początko
rodzajowej
wa
składnika
(bruttu) –
aktywów
stan na
według
początek
układu w
roku
bilansie
obrotoweg
o

Zwiększenie wartości
początkowej
nabycie

ak przemieszcz
tu
enie
ali
za
cja

Zmniejszenie
wartości
początkowej

Ogółem
zwiększenie
wartości
roz likwi
początkowej ch dacja
(3 + 4 + 5) ód

inne

Ogółem
zmniejsz
enie
wartości
początk
owej (7
+ 8 +9)

Wartość
początkowa – stan
na koniec roku
obrotowego (2+610)

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Wartości
niematerialne i
prawne

4.334,99

1.039,97

0

0

1.039,97

0

0

0

0

173.443,20

0

0

0

0

887.929,73

2. Razem
środki trwałe

714.486,53 173.443,20

1.462,18 1.462,18

3.912,78

2.1 Grunty (gr.
0 KŚT)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1 Grunty
stanowiące
własność
jednostki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

samorządu
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom
2.2 Budynki,
lokale i obiekty
inżynierii
553.772,31 161.235,83
lądowej i
wodnej (gr. 1-2
KŚT)

0

0

161.235,83

0

0

0

0

715.008,14

2.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny (gr 36 KŚT)

15.634,99

0

0

0

0

0

0

0

0

15.634,99

2.4. Środki
transportu (gr.
7 KŚT)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5. Inne
środki trwałe
(gr. 8 KŚT)

145.079,23

12.207,37

0

0

12.207,37

0

0

0

0

157.286,60

Razem
wyszczególnie
nie
718.821,52 174.483,17
składników
aktywów
(1+2)

0

0

174.483,17

0

0

1.462,18 1.462,18

891.842,51

Tabela nr 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na
dzień 31 grudnia 2018 roku.
Nazwa grupy
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego
Umorzenie –
Umorzenie–
rodzajowej
Ogółem
stan na koniec
stan na
aktualizac Amortyzacj
inne
składnika
zwiększenie Zmniejszeni
roku
początek
ja
a za rok
aktywów
umorzenia e umorzenia obrotowego
roku
obrotowy
według układu
(3+4+5)
(2+6-7)
obrotowego
w bilansie
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Wartości
niematerialne i
prawne

0

0

0

0

0

0

0

378.325,80

0

13.554,53

0

13.554,53

0

391.880,33

2.1 Grunty (gr.
0 KŚT)

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1 Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazane w

0

0

0

0

0

0

0

2. Razem
środki trwałe

użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom
2.2 Budynki,
lokale i obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej (gr. 1-2
KŚT)

363.724,82

0

12.840,53

0

12.840,53

0

376.565,35

2.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny (gr 36 KŚT)

4.917,99

0

714,00

0

714,00

0

5.631,99

2.4. Środki
transportu (gr. 7
KŚT)

0

0

0

0

0

0

0

2.5. Inne środki
trwałe (gr. 8
KŚT)

9.682,99

0

0

0

0

0

9.682,99

Razem
wyszczególnien
ie składników
aktywów (1+2)

378.325,80

0

13.554,53

0

13.554,53

0

391.880,33

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi
informacjami.

W 2018 roku nie dokonano wyceny wartości rynkowej środków trwałych.
Tabela nr 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi
informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Grupa środków trwałych (wg KŚT)

Wartość rynkowa (brutto) – stan na
koniec roku obrotowego

Uwagi

1

2

3

RAZEM

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

W 2018 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych.
Lp.

Wyszczególnienie

Stan odpisów

Zwiększenie

Zmniejszenia

Stan odpisów

aktualizujących
na początek roku
obrotowego
1

2

aktualizujących
na koniec roku
obrotowego
(3+4+5)

3

4

5

6

1.

Wartości niematerialne i
prawne

0

0

0

0

2.

Środki trwałe

0

0

0

0

3.

Środki trwałe w budowie
(inwestycje)

0

0

0

0

4.

Zaliczki na środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0

0

0

0

5.

Długoterminowe aktywa
finansowe

0

0

0

0

5.1

Akcje i udziały

0

0

0

0

5.2

Papiery wartościowe
długoterminowe

0

0

0

0

5.3

Inne długoterminowe aktywa
finansowe

0

0

0

0

Ogółem (1+2+3+4+5)

0

0

0

0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Nie posiada
Tabela nr 6
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Grunt (nr
działki, nazwa)

Wyszczególnienie

Stan na koniec roku obrotowego

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)
Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

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
Tabela nr 7
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Lp.

Grupa według KŚT

Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany w trakcie roku obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

Stan na koniec
roku obrotowego
(3+4-5)

1.6 liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych.

Nie posiada
Tabela nr 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych
Wyszczególnienie

Lp.

Ilość

Stan na początek
roku obrotowego
(wartość
bilansowa)

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku
obrotowego
(wartość bilansowa)

1.

Akcje

0

0

0

0

0

2.

Udziały

0

0

0

0

0

3.

Dłużne papiery
wartościowe

0

0

0

0

0

RAZEM 0

0

0

0

0

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).

W 2018 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.
Tabela nr 9
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego

Grupa należności
(według pozycji
bilansowych)

Stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązanie

2

3

4

5

6

1

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3+4-5-6)
7

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

W 2018 roku jednostka nie tworzyła rezerw.
Tabela nr 10
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
początek roku
obrotowego

1

2

3

Utworzone w Wykorzystani
ciągu roku
e w ciągu roku

4

5

Rozwiązanie
w ciągu roku

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3+4-5-6)

6

7

1.

2.

Rezerwa na toczące się
postępowanie sądowe w
sprawie ….

0

0

0

0

0

Rezerwa na …...

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem rezerwy

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,
b) powyżej 3 do 5 lat,
c) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy
Tabela nr 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
Wyszczególnienie

Powyżej 1 roku do 3
Powyżej 3 lat do 5 lat
lat

Powyżej 5 lat

RAZEM

Kredyty i pożyczki

0

0

0

0

Emisja obligacji

0

0

0

0

Inne zobowiązania
finansowe

0

0

0

0

Pozostałe
zobowiązania
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

Razem

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
Tabela nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu
Wyszczególnienie

Lp.

Kwota zobowiązania na koniec roku
obrotowego

1.

Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z
przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według
przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy.

0

2.

Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z
przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według
przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny.

0

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy
tych zabezpieczeń.
Nie wystąpiły

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Stan na koniec roku obrotowego

Lp.

Wyszczególnienie zobowiązań
zabezpieczonych na majątku
jednostki

Kwota zobowiązań

Kwota
zabezpieczenia

1

2

3

4

Rodzaj
zabezpieczenia
5

Razem:

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 posiada
Tabela nr 14
Wykaz zobowiązań warunkowych
Wyszczególnienie

Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec
roku obrotowego
(2+3-4)

1

2

3

4

5

Gwarancje i poręczenia

0

0

0

0

Inne

0

0

0

0

Razem

0

0

0

0

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.

Nie dotyczy
Tabela nr 15
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

Wyszczególnienie

1.

2.

Stan na
początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów (aktywa
bilansu), w tym należy
wyszczególnić ważniejsze tytuły
figurujące w księgach
rachunkowych.

0

0

Ogółem rozliczenia
międzyokresowe przychodów
(pasywa bilansu), w tym należy
wyszczególnić ważniejsze tytuły
figurujące w księgach
rachunkowych.

0

0

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Nie posiada
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
1.16 Inne informacje.
Brak

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 wystąpiły
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.
Nie wystąpiły
2.5 Inne Informacje.
Brak
Pozycje nr 1.14 do 1.16 oraz 2.1 do 2.5 załącznika nr 12 do rozporządzenia, zawiera Tabela nr 16
Tabela nr 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.
Wyszczególnienie

Wartość

Uwagi

1

2

3

0

Nie posiada

1 498 022,25

Wynagrodzenia wraz ze składkami
1 442 297,66
Odpis na ZFŚŚ
52 846,59
Inne świadczenia pracownicze
2 878,00

3. Inne informacje.

0

Brak

4. Wysokość odpisów aktualizujących
wartość zapasów.

0

Nie dotyczy

5. Koszt wytworzenia środków
trwałych w budowie, w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia

0

Nie dotyczy

1. Łączna kwota otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie.
2. Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze.

środków trwałych w budowie w roku
obrotowym.
6. Kwotę i charakter poszczególnych
pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie.

0

Nie wystąpiły

7.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.

0

Nie wystąpiły

8. Inne informacje.

0

Brak

3. Inne informacje, niż wymienione powyżej, jeżeli mogłaby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
Brak

