INFORMACJA DODATKOWA
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1

nazwę jednostki
Gmina Czyże

1.2

siedzibę jednostki
17-207 Czyże 98

1.3

adres jednostki
17-0207 Czyże 98

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Stosownie do art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Nr
506) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
od 01.01.2019 do 31.12.2019

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład trzech
jednostek budżetowych

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)
W roku obrotowym przyjęto zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r o
rachunkowości (Dz. U z 2017 r. poz. 2342) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w
rozporządzeniu Ministra 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 Polski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) zawartych w polityce
rachunkowości jednostki.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania
- środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu
- środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
lub wytworzeniem
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :
- składniki majątku o wartości przekraczającej 10 000 zł. finansuję się ze środków na inwestycje i umarza się w
ostatnim dniu roku obrotowego
- składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł. do 10 000 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu
- składniki majątku o wartości poniżej 300 zł. zaliczane są w koszty zużycia materiałów
Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z
ewidencji.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po
uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej dolicza się odsetki
wynikające z not odsetkowych.
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej.
Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

5.

inne informacje

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
Nazwa grupy
Wartość
rodzajowej
początkowaskładnika
Lp.
stan na
aktywów
początek roku
według układu
obrotowego
w bilansie
1

2

1.1.

Grunty

3

Zwiększenie, zmniejszenie
Wartość
Umorzenie- w ciągu roku obrotowego UmorzenieZwiększenie Zmniejszenie początkowastan na
stan na koniec
wartości
wartości
stan na koniec
początek roku aktualizacja - amortyzacja
roku
początkowej początkowej
roku
za rok
obrotowego zmniejszenia
obrotowego
obrotowego
obrotowy
4

5

6

162 173,36

0

12 344,00

149 829,36

Grunty
stanowiące
własność j.s.t.
przekazane w
1.1.1
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

55 989,00

0

0

55 989,00

Budynki, lokale
i obiekty
1.2
inżynierii
lądowej i
wodnej

13 496 842,54

239 251,92

7

37 492,84 13 698 601,62 5 941 251,05

1.3

Urządzenia
techniczne i
maszyny

1 647 743,95

22 677,51

1 875,16

1 668 546,30

1.4

Środki
transportu

1 229 710,88

0

0

1 229 710,88

916 683,74

1.5

Inne środki
trwałe

300 614,97

156 260,00

16 430,00

440 444,97

248 702,96

ogółem

16 837 085,70

418 189,43

68 142,00 17 187 133,13 8 688 072,74

1 581 434,99

8

9

10

37 098,19 657 309,94 6 561 462,80

1 875,16

3 977,22 1 583 537,05

0 117 249,69 1 033 933,43
15 615,41

37 546,71

270 634,26

54 588,76 816 083,56 9 449 567,54

Pozostałe środki trwałe konto 013
stan na początek roku - 801 909,57 zł
*zwiększenia 14 560,22 zł
*zmniejszenia 18 015,15 zł
stan na koniec roku, tj. na 31.12.2019 – 798 454,64 zł
Zbiory biblioteczne konto 014
stan na początek roku 16 016,60zł
*zwiększenia -0 zł
*zmniejszenia - 0 zł
stan na koniec roku, tj. na 31.12.2019 – 16 016,60 zł
Wartości niematerialne i prawne konto 020
stan na początek roku - 51 266,66 zł
*zwiększenia 1 343,16 zł
*zmniejszenia 1 308,72 zł
stan na koniec roku, tj. na 31.12.2019 – 51 301,10 zł

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi
informacjami
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)
- stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Lp. Grupa środków trwałych (wg KŚT)
1
1

2
x

Wartość rynkowa (brutto)
– stan na koniec roku obrotowego

Uwagi

3
0,00

4
brak danych

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
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Lp.

Wyszczególnienie gruntów
użytkowanych wieczyście dane identyfikujące grunt

Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście
w trakcie roku
obrotowego

Zwiększenie wartości
gruntów użytkowanych
wieczyście w trakcie roku
obrotowego

Zmniejszenie wartości
gruntów użytkowanych
wieczyście w trakcie roku
obrotowego

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

2

3

4

5

6

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1 Powierzchnia (m2)
2 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 posiada

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
I udział w podwyższonym kapitale zakładowym Wodociągi Podlaskie na kwotę 10 000,00zł

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)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

1.8.

Grupa należności

Stan na początek roku
obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

zmniejszenie

rozwiązane

4

5

6

Stan na koniec roku
obrotowego

1

2

1

Fundusz
Alimentacyjny

7

358 078,30

78 111,66

29 547,28

0,00

406 642,78

2

Zaliczka
Alimentacyjna

34 994,87

0,00

1 905,20

0,00

33 089,67

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat
Kredyty i pożyczki – 595 000,00 zł

b)

powyżej 3 do 5 lat
Kredyty i pożyczki – 455 000,00 zł

c)

powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki – 165 000,00 zł

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
Nie dotyczy

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 wystąpiły

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Pozycja

1
1.14

Wyszczególnienie

Wartość

Uwagi

2

3
0,00

4
x

Wartość

Uwagi

3
3 532 316,53

4
x

Wartość

Uwagi

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Pozycja

1
1.15

Wyszczególnienie

2
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. inne informacje

Pozycja

Wyszczególnienie

1
1.16

2

inne informacje

3

4

0,00

nie dotyczy

Wartość

Uwagi

2.
2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja

1
2.1

2.2.

Wyszczególnienie

2

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

3

4

0,00

nie dotyczy

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

Wyszczególnienie

Wartość

Uwagi

1

2

3

4

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

33 898,20

x

Pozycja

2.3.

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

Wyszczególnienie

Wartość

Uwagi

1

2

3

4

2.3

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

0,00

nie dotyczy

Pozycja

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

Wyszczególnienie

Wartość

Uwagi

1

2

3

4

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

0,00

nie dotyczy

Wartość

Uwagi

Pozycja

2.5.

inne informacje

Wyszczególnienie

Pozycja

1

2

2.5

3.

inne informacje

3

4

0,00

nie dotyczy

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

..........................................
(główny księgowy)

11.05. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

..........................................
(kierownik jednostki)

