Informacja dodatkowa

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1

nazwę jednostki
URZĄD GMINY KRASNOPOL

1.2

siedzibę jednostki
KRASNOPOL, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol

1.3

adres jednostki
ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
ADMINISTRACJA

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018 - 31.12.2018

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe
sprawozdanie jednostkowe

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)
Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 351 z póż. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 1911 z póź. zm.) Aktywa i pasywa wyceniane są przy
uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następnego po oddaniu do
użytkowania składnika zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1036 z póż.zm.) . Pozostałe środki
trwałe umarzane są w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania.

5.

inne informacje
Nie dotyczy

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
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika
aktywów
według układu
w bilansie

Wartość
początkowa stan na
początek roku
obrotowego

2

3

1

1.

Wartości
niematerialne i
prawne

2.

Grunty

3.

Budynki, lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

4.

81 571,84

Zwiększenie wartości początkowej

inne

przychody

przemieszczenia

4

5

6

0,00

0,00

Ogółem
zwiększenie
wartości
początkowej
(4+5+6)

7

0,00

Zmniejszenie wartości początkowej

zbycie

likwidacja

inne

8

9

10

0,00

0,00

0,00

Ogółem
zmniejszenie
wartości
początkowej
(8+9+10)

Wartość
początkowastan na koniec
roku
obrotowego
(3+7-11)

11

12

0,00

0,00

81 571,84

7 449,28

10 523 788,52

35 400,00

61 100,49

11 216 121,38

0,00

0,00

1 257 330,64

193 004,00

2 702 766,74

9 730 313,58

0,00

800 924,22

0,00

800 924,22

7 449,28

0,00

7 214 206,92

0,00

4 063 014,95

0,00

4 063 014,95

25 700,49

0,00

Urządzenia
techniczne i
maszyny

1 247 330,64

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

5.

Środki
transportu

2 671 043,36

0,00

224 727,38

0,00

224 727,38

6.

Inne środki
trwałe

142 813,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142 813,13

7.

Środki trwałe w
budowie

124 487,00

0,00

4 983 001,89

0,00

4 983 001,89

0,00

0,00

4888331,17

4888331,17

219 157,72

21 211 766,47

0,00

10 08 1668,44

0,00

10 081 668,44

33 149,77

19 3004,00

4 923 731,17

5 149884,94

26 143 549,97

Ogółem :

0,00

0,00

193 004,00

Umorzenie składników aktywów trwałych
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego
Umorzenie - stan
na początek roku
obrotowego

13

aktualizacja

amortyzacja za
rok obrotowy

inne

Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

14

15

16

17

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie - stan
na koniec roku
obrotowego
( 13+17-18)

18

19

Wartość netto składników aktywów
Stan na początek
roku obrotowego
(3-13)

Stan na koniec
roku obrotowego
(12-19)

20

21

56 233,85

0,00

2 5337,99

0,00

25 337,99

0,00

81 571,84

25 337,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 730 313,58

10 523 788,52

2 811 157,10

0,00

266 031,38

0,00

26 6031,38

13 690,11

1 225 288,07

4 403 049,82

8 152 623,01

482 862,75

0,00

122 491,44

0,00

122 491,44

0,00

605 345,19

764 467,89

651 976,45

1 659 954,03

0,00

180 359,34

83 277,38

263 636,72

19 3004,00

1 730 586,75

1 011 089,33

972 179,99

94 119,50

0,00

18 651,17

0,00

18 651,17

0,00

112 770,67

48 693,63

30 042,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 487,00

219 157,72

5 104 327,23

0,00

612 871,32

696 148,70

20 6694,11

5 593 781,82

16 107 439,24

20 549 768,15

83 277,38

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
informacjami
Nie dotyczy

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych
Nie dotyczy

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Zmiany stanu w trakcie roku
obrotowego

Treść
Lp.

( nr działki,
nazwa)

1

1.

2.

3.

2

Wyszczególnienie

(4+5-6)

3

1123/3
Grunty

Powierzchnia (w ha)

zabudowane

Wartość zł/gr)

1123/4 Grunty
zabudowane
1120/2 Grunty
zabudowane

Stan na koniec
roku obrotowego

Stan na początek
roku obrotowego

Powierzchnia (w ha)
Wartość (zł/gr)
Powierzchnia (w ha)
Wartość (zł/gr)
Powierzchnia (w ha)

4

Zwiększenia

zmniejszenia

5

6

7
0,00

0,049 ha

0,00

0,049 ha

790,01

0,00

0,00

790,01

0,1247 ha

0,00

0,00

0,1247 ha

2 010,49

0,00

0,00

2 010,49

0,0884 ha

0,00

0,00

0,0884 ha

1 425,24

0,00

0,00

1 425,24

0,2621 ha

0,00

0,00

0,2621 ha

4 225,74

0,00

0,00

4 225,74

RAZEM:
Wartość (zł/gr)

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
5 282,60 zł

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych

Nie dotyczy

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)

Lp.

Grupa należności

Stan na
początek
roku
obrotowego

1

2

3

1.

2.

Należności podatkowe, wpływy z
tytułu lokalnych opłat pobieranych
przez JST oraz odsetek
Dzierżawa, najem oraz odsetki
Razem

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
zwiększenia

4

wykorzystanie

5

rozwiązanie

6

Stan na
koniec roku
obrotowego
7

0,00

189 025,89

0,00

0,00

189 025,89

220 512,60

0,00

0,00

40 937,31

179 575,29

220 512,60

189 025,89

0,00

40 937,31

368 601,18

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
460 000,00 zł

a)

b)

powyżej 3 do 5 lat
0,00

c)

powyżej 5 lat
0,00

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
Nie dotyczy
1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy
tych zabezpieczeń
Nie dotyczy

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
Zobowiązania warunkowe - Samorząd Województwa Podlaskiego 4 587131,00 zł (weksle in
blanco), Bank Gospodarstwa Krajowego – 460 000,00 zł (kredyt długoterminowy pozostały do
spłaty (weksel in blanco))

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
1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy - gwarancje - 473 597,37zł (8)

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1 591 199,33 zł
1.16. inne informacje
Umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych –525 915,33 zł
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
BO 124 487,00 , zwiększenia - 4 983 001,89, zmniejszenia -4 888 331,17, BZ 219 157,72 zł

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy

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
Nie dotyczy

2.5.

inne informacje
Nie dotyczy

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy

Henryka Karycka
.....................................
(główny księgowy)

2019.03.29
..................................
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Szrajbert
..................................
(kierownik jednostki)

