INFORMACJA DODATKOWA

J.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg61nosci:

1.
1.1

nazw~

jednostki

Gmina Mfynarze
1.2

siedzib y jednostki
Mtynarze

1.3

adres j ednostki
ul.

1.4

Ostrot~cka

7, Mtynarze 06-231 Mtynarze

podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki
8411Z

2.

wskazanie okresu objytego sprawozdaniern
01 .01.2018 do 31.12.2018

3.

wskazanie, ze sprawozdanie fmansowe zawiera dane hjczne
sprawozdanie tqczne z jednostek: Urzqd Gminy Mtynarze, GOPS w Mfynarzach, PSPzPP w
Mtynarzach, Publiczne Gimnazjum w Mtynarzach

4.

orn6wienie przyjytych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w (takZe
amortyzacji)
BOWII\ZUJJ\CE METODY WYCENY AKTYWOW I PASYWOW
ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO
1. Obowiqzujqce zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w
IAktywa i pasywa jednostki wycenia si~ wedtug zasad okreslonych w ustawie 0 rachunkowosci oraz w
przepisach szczeg61nych wydanych na podstawie ustawy 0 finansach publicznych wedtug nizej
przedstawionych zasad .
przy wycenie majqtku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje si~ zasady
jwYceny ustalone w ustawie 0 rachunkowosci dla jednostek kontynuujqcych dziatalnosc, chyba ze
przepisy dotyczqce likwidacji stanowiq inaczej.
Srodki trwate stanowiqce wtasnosc Skarbu Panstwa lub jst otrzymane nieodptatnie, na podstawie
decyzji wtasciwego organu, mogq byc wycenione w wartosci okreslonej w tej decyzji.
Srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne umarza si~ lub amortyzuje. Odpisy umorzeniowo""
amortyzacyjne ustala si~ wedtug zasad okreslonych w ustawie 0 rachunkowosci .
~artosci niematerialne i prawne nabyte z wtasnych srodk6w wprowadza si~ do ewidencji w cenie
nabycia, zas otrzymane nieodptatnie na podstawie decyzji wtasciwego organu w wartosci okreslonej w
ej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartosci rynkowej na dzien nabycia. Wartosc
rynkowa okreslana jest na podstawie przeci~tnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego
rodzaju i gatunku, z uwzgl~dnieniem ich stanu i stopnia zuzycia.
~artosci niematerialne i prawne 0 wartosci poczqtkowej wyzszej od wartosci ustalonej w przepisach 0
podatku dochodowym dla os6b prawnych (z wyjqtkiem zwiqza""nych z pomocami dydaktycznymi)
podlegajq umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.
Stawki amortyzacyjne ustalane Sq zgodnie ze stawkami okreslonymi przez przepisy 0 podatku
dochodowym dla os6b prawnych.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071"Umorzenie srodk6w trwafych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych". Amortyzacja obciqza konto 400 "Amortyzacja".
l\Nartosci niematerialne i prawne zakupione ze srodk6w na wydatki biezqce oraz stanowiqce pierwsze
jwYposazenie nowych obiekt6w 0 wartosci poczqtkowej nizszej od wymienionej w ustawie 0 podatku
dochodowym dla os6b prawnych, a takte b~dqce pomocami dydaktycznymi albo ich nieodtqcznymi
cZEi!sciami: traktuje si~ jako pozostate wartosci niematerialne i prawne, kt6re umarzane Sq w 100% w
miesiqcu przyj~cia do uzywania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostatych
srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbior6w bibliotecznych" w
korespondencji z kontem 401 "Zuzycie materiat6w i energii" ujmuje si~ je tylko w ewidencji ilosciowej,
spisujqc w koszty dziatalnosci operacyjnej pod datq zakupu.
Ewidencja szczegcxowa dla wartosci niematerialnych i prawnych ujmowanych tqcznie na jednym koncie
020 "Wartosci niematerialne i prawne" umozliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczeg61nych

podstawowych i dla pozostatych wartosci niematerialnych i prawnych.
Rzeczowe aktywa trwate obejmujq:
* srodki trwate
* pozostate srodki trwate
* inwestycje (srodki trwate w budowie)
Srodki trw ate to sktadniki aktyw6w zdefiniowane wart. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy 0 rachunkowosci oraz
srodki trwate stanowiqce wtasnosc Gminy Mtynarze otrzymane w zarzqd lub uzytkowanie i
przeznaczone na potrzeby jednostki.
Srodki trwate obejmujq w szczeg6lnosci:
* nieruchomosci, w tym grunty, prawo uzytkowania wieczystego gruntu, lokale b~dqce
odr~bnq wtasnosciq, budynki, budowle,
* maszyny i urzqdzenia,
* srodki transportu i inne rzeczy,
* ulepszenia w obcych srodkach trwatych.
Srodki trw ate w dniu przyj~cia do uzytkowania wycenia si~ :
* w przypadku zakupu - wedlug ceny nabycia lub ceny zakupu, jesli koszty zakupu nie
stanowiq istotnej wartosci,
* w przypadku wytworzenia we wtasnym zakresie - wedtug kosztu wytworzenia, zas w
przypadku trudnosci z ustaleniem kosztu wytworzenia - wedlug wyceny dokonanej przez
rzeczoznawc~,

* w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wedtug posiadanych dokument6w z
uwzgl~dnieniem

zuzycia, a przy ich braku wedtug wartosci godziwej,

* w przypadku spadku lub darowizny - wedtug wartosci godziwej z dnia otrzymania lub w

nizszej wartosci okreslonej w umowie

0

przekazaniu,

* w przypadku otrzymania w spos6b nieodptatny od Skarbu Panstwa lub jednostki samorzqdu

terytorialnego - w wysokosci okreslonej w decyzji

0

przekazaniu,

* w przypadku otrzymania srodka na skutek wymiany srodka niesprawnego - w wysokosci

wynikajqcej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczeg61nych nowego srodka.
Na dzien bilansowy srodki trwate (z wyjqtkiem grunt6w, kt6rych si~ nie umarza) wycenia si~ w wartosci
netto, tj. z uwzgl~dnieniem odpis6w umorzeniowych ustalonych na dzien bilansowy.
Srodki trwate ewidencjonuje si~ w podziale na:
* podstawowe srodki trwale na koncie 011"Srodki trwale",
* pozostate srodki trwate na koncie 013 "Pozostate srodki trwate".
Na koncie 011 ujmuje si~ srodki trwate 0 wartosci wyzszej niz okreslona w przepisach 0 podatku
dochodowym od os6b prawnych.
Odpis6w umorzeniowych dokonuje si~ pOCZqwszy od miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu przyj~cia
srodka trwatego do uzywania wedtug stawek ustalonych w przepisach 0 podatku dochodowym od os6b
prawnych .
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie srodk6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych". Amortyzacja obciqza konto 400 "Amortyzacja" na koniec roku.
jednostce przyj~to metod~ liniowq dla wszystkich srodk6w trwatych.
ktualizacji wartosci poczqtkowej i dotychczasowego umorzenia srodk6w trwatych dokonuje si~
ytqcznie na podstawie odr~bnych przepis6w, a wyniki takiej aktualizacji odnosi si~ na fundusz
jednostki.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartosc grunt6w nie podlega aktualizacji.
Pozostate srodki trwate ewidencjonowane na koncie 013 to srodki trwate wymienione w § 6 ust. 3
,rozporzqdzenia", kt6re finansuje si~ ze srodk6w na biezqce wydatki (z wyjqtkiem pierwszego
~posazenia nowego obiektu, kt6re tak jak ten obiekt finansowane Sq ze srodk6w na inwestycje).
Obejmujq:
1* srodki trwate 0 wartosci poczqtkowej nieprzekraczajqcej wielkosci ustalonej w przepisach
0
podatku dochodowym od os6b prawnych , dla kt6rych odpisy amortyzacyjne Sq uznawane za koszt
uzyskania przychodu w 100% ich wartosci w momencie oddania do uzywania.
Pozostate srodki trwate:
* ujmuje si~ w ewidencji wartosciowej na koncie 013 "Pozostate srodki trwale" i umarza si~ je
w
100% w miesiqcu przyj~cia do uzywania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie
pozostatych srod-,k6w trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych i zbior6w bibliotecznych" w
korespondencji z kontem 401 "Zuzycie materiat6w i energii".
ewidencji Urz~du Gminy Mtynarze przyj~to nast~pujqce zasady:
* umarza si~ jednorazowo i w calosci zalicza si~ w koszty w momencie przyj~cia do uzywania skladniki
majqtkowe, kt6rych wartosc jest nizsza niz 500 zl.
Inwestycje (srodki trwale w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montazu,
przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych srodk6w trwalych oraz koszty nabycia
pozostalych srodk6w trwatych stanowiqcych pierwsze wyposazenie nowych obiekt6w zliczone do dnia
bilansoweQo lub do dnia zakonczenia inwe!)tycji, w tym r6wn iez:

~

Iw

* niepodlegajqcy odliczeniu podatek od towar6w i ustug oraz podatek akcyzowy,
* koszt obstugi zobowiqzari zaciqgni~tych w celu ich sfinansowania i zwiqzane z nimi r6znice
kursowe, pomniejszony 0 przychody z tego tytutu , optaty notarialne, sqdowe itp.,
* odszkodowania dla os6b fizycznych i prawnych wynikte do zakoriczenia budowy.
Do koszt6w wytworzenia podstawowych srodk6w trwatych nie zalicza si~ koszt6w og61nego zarzqdu
oraz koszt6w poniesionych przed udzieleniem zam6wieri zwiqzanych z realizowanq inwestycjq, tj.
koszt6w przetarg6w, ogtoszeri i innych.
jednostkach budzetowych do koszt6w inwestycji zalicza si~ w szczeg61nosci nast~pujqce koszty:
* dokumentacji projektowej
* nabycia grunt6w i innych sktadnik6w majqtku, zwiqzanych z budowq
* badari geodezyjnych i innych dotyczqcych okreslenia wtasciwosci geologicznych terenu
1* przygotowania terenu pod budow~, pomniejszone 0 uzyski ze sprzedazy zlikwidowanych na
nim obiekt6w
1* optat Z tytutu uzytkowania grunt6w i teren6w w okresie budowy
* zatozenia stref ochronnych i zieleni
* nadzoru autorskiego i inwestorskiego
1* ubezpieczeri majqtkowych obiekt6w w trakcie budowy
* sprzqtania obiekt6w poprzedzajqcego oddanie do uzytkowania
inne koszty bezposrednio zwiqzane z budowq.
jzbiory biblioteczne przyjmowane Sq do ewidencji:
* w przypadku zakupu w cenach nabycia/zakupu,
* w przypadku darowizny lub ujawnienia jako nadwyzki w wartosci godziwej,
* w przypadku niedoboru stwierdzonego w trakcie inwentaryzacji - wedtug wartosci w
ksi~gach rachunkowych,
* w przypadku nieodptatnego otrzymania od innych jednostek w wartosci okreslonej w
dokumencie 0 przekazaniu ..
Naleznosci dtugoterminowe to naleznosci, kt6rych termin zapadalnosci przypada w okresie dtuzszym
niz 12 miesi~cy, liczqc od dnia bilansowego.
Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 "rozporzqdzenia" odsetki od naleznosci ujmowane Sq w ksi~gach
rachunkowych w momencie ich zaptaty, lecz nie p6zniej niz pod datq ostatniego dnia kwartatu w
wysokosci odsetek naleznych na koniec tego kwartatu, natomiast naletnosci wyrazone w walutach
obcych wycenia si~ nie p6Z:niej niz na koniec kwartatu, wedtug zasad obowiqzujqcych na dzie~
bilansowy, tj. wedtug obowiqzujqcego na ten dzieri kursu sredniego ogtoszonego dla danej waluty
przez NBP.
Kwot~ naleznosci ustalonq na dzien bilansowy pomniejsza si~ 0 odpisy aktualizujqce jej wartosc
'zgodnie z zasad q ostroznosci. Odpisy dokonywane Sq w ci~zar pozostatych koszt6w operacyjnych lub
koszt6w finansowych (w zaleznosci od charakteru naleznosci), a ich wysokosc ustala si~ wedtug art.
35b ust. 1 ustawy 0 rachunkowosci, przy czym (§ 8 ust. 2 i 3 "rozporzqdzenia"):
'. w organie odpisy aktualizujqce wartosc naleznosci z tytutu rozcho""d6w budzetu zalicza si~
do wynik6w na pozostatych operacjach niekasowych,
• odpisy aktualizujqce wartosc naleznosci dotyczqcych funduszy tworzonych na podstawie
ustaw obciqzajq te fundusze.
* odpisy aktualizujqce wartosc naleznosci dokonywane Sq najp6zniej na koniec roku
obrotowego.
Na dzien bilansowy naleznosci i udzielone pozyczki dtugoterminowe wyceniane Sq w kwocie
jwYmaganej zaptaty.
Dtugoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z usta""wq 0
rachunkowosci jako inwestycje dtugoterminowe). Obejmujq w szczeg6lnosci:
* akcje i udziaty w obcych podmiotach gospodarczych,
* akcje i inne dtugoterminowe papiery wartosciowe traktowane jako lokaty dtugoterminowe.
Na dzieri przyj~cia do ewidencji wyceniane Sq w cenie nabycia lub cenie zakupu, jezeli koszty
przeprowadzenia transakcji nie Sq istotne.
Na dzieri bilansowy udziaty w innych jednostkach oraz inne inwestycje dtugoterminowe wyceniane Sq It.
cenie nabycia pomniejszonej 0 odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci.
Izapasy obejmujq materiaty.
Materiaty wycenia si~ w cenach ewidencyjnych r6wnych cenom nabycia lub zakupu, jesli koszty
Izakupu nie stanowiq istotnej wartosci.
IJednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiatowego. Zakupione materiaty przekazywane Sq
bezposrednio do zutycia w dziatalnosci. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest
rtosc niezuzytych materiat6w w cenie zakupu, kt6rq ujmuje si~ na koncie 310 "Materiaty",
mniejszajqc r6wnoczesnie koszty dziatalnosci.
bilansie rzeczowe sktadniki aktyw6w obrotowych wyceniane Sq w cenach nabycia lub koszcie
tworzenia z uwzgl~dnieniem zasady ostroznej wyceny, kt6ra w tym przypadku oznacza, ze cena
nabycia/zaku~u lub koszt wytworzenia nie mog~wyisze od ich ceny sprzedaiy netto (okreslonej w
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art. 28 ust. 5 ustawy 0 rachunkowosci) w dniu bilansowym.
Na dzieri bilansowy sk~adniki zapas6w nabyte przez jedno~tk~ wycenia si~ wed~ug ceny ich
izakupu/nabycia.
Rzeczowe aktywa obrotowe wytworzone we w~asnym zakresie wycenia si~ wed~ug kosztu wytworzenia
lokreslonego wart. 28 ust. 3 ustawy 0 rachunkowosci.
Naleznosci kr6tkoterminowe to naleznosci 0 terminie splaty kr6tszym od jednego roku od dnia
bilansowego. Wyceniane Sq w wartosci nominalnej ~qcznie z podatkiem VAT, a na dzieri bilansowy w
IwYsokosci wymaganej zaplaty, czyli ~qcznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady
Iostroznej wyceny, tj. w wysokosci netto, czyli po pomniejszeniu 0 wartosc ewentualnych odpis6w
laktualizujqcych dotY""czqcych naleznosci wqtpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy 0 rachunkowosci).
Naleznosci i udzielone pozyczki kr6tkoterminowe zaliczane do aktyw6w finansowych wycenia si~
Iwed~ug skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, kt6re przeznaczone Sq do zbycia w terminie 3
miesi~cy, w wartosci rynkowej lub inaczej okreslonej wartosci godziwej.
Odpisy aktualizujqce naleznosci tworzone Sq na podstawie ustawy 0 rachunkowosci, z wyjqtkiem :
jodpis6w aktualizujqcych wartosc naleznosci z tytu~u rozchod6w budzetu, kt6re zalicza si~ do wyniku na
pozosta~ch operacjach niekasowych.
Odsetki od naleznosci, w tym r6wniez tych, do kt6rych stosuje si~ przepisy dotyczqce zobowiqzari
podatkowych, ujmuje si~ w momencie ich zaplaty lub na koniec kwarta~u w wysokosci odsetek
naleznych na koniec tego kwarta~u.
Naleznosci wyrazone w walutach obcych wycenia si~ nie p6zniej niz na koniec kwarta~u wed~ug zasad
'ObOWiqZUjqCYCh na dzieri bilansowy, tj. wed~ug obowiqzujqcego na ten dzieri kursu sredniego
og~oszonego dla danej waluty przez NBP.
Naleznosci pieni~zne majqce charakter cywilnoprawny Sq umarzane w ca~osci lub w cz~sci, a ich
splata odraczana lub rozk~adana na raty wed~ug zapis6w zawartych wart. 59 ufp. i uchwa~ organu
stanowiqcego
Niewielkie salda naleznosci w kwocie nie przekraczajqcej koszt6w wys~ania upomnienia podlegajq
lodpisaniu w pozosta~e koszty operacyjne.
Srodki pieni~zne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia si~ wed~ug wartosci nominalnej.
alUty obce: Sk~adniki aktyw6w i pasyw6w (np. naleznosci i zobowiqzania)wycenia si~ wed~ug kursu
. sredniego danej waluty og~oszonego przez Prezesa NBP na ten dzieri. W ciqgu roku operacje
gospodarcze wyrazone w walutach obcych ujmuje si~ w ksi~gach w dniu ich przeprowadzenia - 0 ile
dr~bne przepisy dotyczqce srodk6w pochodzqcych z Unii Europejskiej i innych kraj6w Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz srodk6w niepodlega""jqcych zwrotowi, pochodzqcych ze zr6d~
~agranicznych, nie stanowiq inaczej - odpowiednio po kursie:
* faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikajqcym z charakteru operacji - w przypadku sprzedazy
lub kupna walut oraz zaplaty naleznosci lub zobowiqzari.
Kr6tkoterminowe papiery wartosciowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedazy lub kt6rych
ermin wykupu jest kr6tszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony
skarbowe i inne d~uzne papiery wartos""ciowe, m.in. weksle 0 terminie wykupu powyzej 3 miesi~cy, a
kr6tszym od 1 roku). Kr6tkoterminowe papiery wartosciowe wycenia si~ na dzieri bilansowy wed~ug:
ceny nabycia lub ceny (wartosci) rynkowej, zaleznie od tego, kt6ra z nich jest nizsza.
obowiqzania w jednostce wycenia si~ w zaleznosci od celu sprawozdawczego:
zakresie sprawozdania finansowego jednostki - wed~ug art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy 0
rachunkowosci, w zakresie sprawozdawczosci budzetowej - wed~ug rozporzqdzenia Ministra Finans6w
Iz dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczeg6~owego sposobu ustalania wartosci zobowiqzari ·zaliczanych
!do paristwowego d~ugu publicznego, d~ugu Skarbu Paristwa, wartosci zobowiqzari z tytu~u por~czeri i
gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366 z p6zn. zm.).
1Z0bowiqzania bilansowe wycenia si~ w kwocie wymagajqcej zap~aty.
Izobowiqzania wyrazone w walucie obcej wycenia si~ nie p6zniej niz na koniec kwarta~u wed~ug zasad
obowiqzujqcych na dzien bilansowy, tj. wedrug obowiqzujqcego na ten dzieri kursu sredniego
og~oszonego dla danej waluty przez NBP.
Odsetki od zobowiqzan wymagalnych , w tym takte tych, do kt6rych stosuje si~ przepisy dotyczqce
izobowiqzan podatkowych, ujmowane Sq w ksi~gach rachunkowych w momencie ich zaplaty lub pod
datq ostatniego dnia kwarta~u w wysokosci odsetek naleznych na koniec tego kwart~u.
Przychody Urz~du obejmujq dochody budzetu jst nieuj~te w planach finansowych innych
samorzqdowych jednostek budzetowych.
Przychody przysz~ch okres6w to r6wnowartosc otrzymanych lub naleznych od kon...,trahent6w
srodk6w z tytu~u swiadczen, kt6rych wykonanie nastqpi w kolejnych okresach sprawozdawczych (art.
141 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 rachunkowosci).
lZaangazowanie to sytuacja prawna wynikajqca z podpisanych um6w, decyzji i innych postanowieri,
kt6ra spowoduje wykonanie:
la) wydatk6w budzetowych uj~tych w planie finansowym jednostki budzetowej danego roku oraz w
planie finansowym niewygasajqcych wydatk6w budzetowych przewidzianych do realizacji w danym
roku,

l
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b) wydatk6w budzetowyeh oraz niewygasajqeyeh wydatk6w budzetowyeh nast~pnyeh lat,
e) wydatk6w srodk6w europejskieh obj~tyeh planem danego roku i lat nast~pnyeh .
Szezeg61ne zasady wyeeny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalenia dodatkowe:
Uwzgl~dniajqe zakres i speeyfik~ dzialalnosci Urz~du oraz zasad~ istotnosci, przyjmuje si~ na
podstawie art.4 ust.4 ustawy 0 raehunkowosei nast~pujqee rozwiqzania szczeg6lne:
\Ze wzgl~du na nieistotny wptyw na sytuaej~ finansowq jednostka przyjmuje w zasadaeh wyeeny
aktyw6w i pasyw6w nast~pujqee uproszezenia , kt6re nie wywierajq istotnie ujemnego wplywu na
rzetelne i jasne przedstawienie sytuaeji majqtkowej i finansowej jednostki oraz wyniku

~nansowego :

za moment powstania koszt6w przyjmuje si~ dat~ miesiqca kt6rego dokument dotyezy we""dlug
lZasady memorialowej,
oplacane z g6ry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieezenia majqtkowe (i inne) nie
podlegajq rozliezeniom w czasie za posrednictwem rozliczen mi~dzyokresowyeh koszt6w,
ksi~guje si~ je natomiast w koszty miesiqca, w kt6rym zostaly poniesione.

12. Ustalanie wyniku finansowego
ja)Wynik finansowy jednostki budzetowej ustalany jest zgodnie z wariantem por6wnawczym raehunku
lZysk6w i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".
Ewideneja koszt6w dzia1alnosci podstawowej prowadzona jest w: zespole 4 kont, tj. na kontach
koszt6w rodzajowych.
Na wynik finansowy netto zgodnie z raehunkiem zysk6w i strat przedstawionym w rozporzqdzeniu
sklada si~:
.. wynik ze sprzedazy,
5.

inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i objasnienia obejrnujll w szczeg6lnosci:

I.
1.1.

szczeg6!owy zakres zrnian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych,
zawierajllcy stan tych ak'1yW6w na pocZlJtek roku obrotowego, zwiykszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji
wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnytrznego oraz stan koncowy, a dla majlltku amortyzowanego
- podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Stan srodk6w trwalych : 15.149.224,64 amortyzacja 4182259,39, wartose warosci niematerialnych i
prawnyeh 212.210,88 pozos tale srodki trwale 676166,34 i zbiory biblioteezne 13.330,34 umorzenia
755378,12

1,2.

aktualnll wartosc rynkowll srodk6w trwalych, w tyro d6br kultury 

° ile jednostka dysponuje takimi informacjami

0
1.3 .

kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujl}cych wartosc aktyw6w trwalych odrybuie
dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w finansowych
0

L.4 .

wartosc grunt6w uZytkowanych wieczyscie
0

1.5 .

wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostky srodk6w trwalych, uzywanych na podstawie
um6w najrnu, dzier:iawy i innych um6w, w tyrn z tytulu um6w leasingu

0
1.6.

liczby oraz wartosc posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dlutnych papie.r6w
wartosciowych
0

1.7.

°

dane
odpisach aktualizujllcych wartosc naiewosci, ze wskazaniern stanu na pocZl}tek roku obrotowego,
zwiykszeniach, wykorzystaniu, rozwi¥-aniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglydnieniem nalemosci
finanso~'Y ch jednostek samorZlJdu terytorialnego (stan p0Zyczek zagrozonych)

0
-"

1.8.

dane 0 stanie rezerw wedrug celu ich utworzenia na pocZlltek roku obrotowego, zwicrkszeniach, wykorzystaniu,
rozwil'jzaniu i stanie koncowym
0

\.9.

podzial zobowil'jzal1 dlugoterrninowych 0 pozosta:lym od dnia bilansowego, przewidywanym umow!! lub
wynikajl'jcym z innego tytulu prawn ego, okresie splaty:

a)

powyz.ej 1 roku do 3 lat
Gmina spiacHa w 2018 r

b)

pozyczk~

w wysokosci 50.000,00 zt i kredyt w wysokosci 100.000,00

powyzej 3 do Slat
0

c)

powyz.ej 5 lat
0

1.1 o.

kwotcr zobowil'jzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisarni podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedlug przepisow 0 rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialern
na kwotcr zobowil'jzau z tytulu leasingu flllansowego lub leasingu zwrotnego
0

LIt.

ll}cznl'j kwotcr zobowil}zail zabezpieczonych na majl}tku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczen
0

1.12.

ll}cznlj kwotcr zobowiljzat1 warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostkcr gwarancji i porcrczen,
tahe wekslowych, niewykazaoych w bilansie, ze wskazaniern zobowictzail zabezpieczonych na majljtku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczen
·0

l.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biemych rozliczen micrdzyokresowych, w tyro kwot<; czynnych rozliczen
mi¢zyokresowych koszt6w stanowil}cych rotniccr micrdzy wartoscilj otrzymanych finansowych skladnikow
akiywow a zobowil}zaniem zaplaty za nie
00

1.14.

ll}cznl} kwotcr otrzymanych przezjednostkcr gwarancji i porcrczen niewykazanych w bilansie
0

l.15.

kwotcr wyplaconych srodkow pienicrmych na swiadczenia pracownicze
87251,51

1'.16.

inne informacje
Na FSS przeznaczono 122580,33zt

2.
2.l.

wysokosc odpisow aktualizujl}cych wartosc zap as ow
0

2.2.

koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz roZn.ice kursowe, ktore powicrkszy:ly koszt
wytworzenia srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowyrn
0

2.3.

kwotcr i charakter poszczeg61nych pozycji przychodow lub kosztow
incydentalnie

0

nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystljpi:ly

0
2.4 .

inforrnacjcr 0 k-wocie oalemosci z tytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi
wlasciwemu do spraw fmans6w pUblicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w
budzetowych
0

2.5.

inne informacje

3.

lnne infonnacje niz wymienione powyi.ej, jei:.eli moglyby w istotny spos6b wpiyn'lC na oceny sytuacji maj'ltkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
-

--

y

~~
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