
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki  

  Gmina Kroczyce 

1.2 siedzibę jednostki 

 Kroczyce 

1.3 adres jednostki 

 Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o gospodarce komunalnej, Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o 

systemie oświaty. 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01-01-2018 – 31-12-2018 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 TAK 

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji) 



 1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 

przewidziany ustawą o rachunkowości.   

2.Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki 

trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, 

wycenia się wg wartości określonej w decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka 

przyjęła następujące ustalenia: 

 Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00zł  zaliczane są  bezpośrednio w koszty, 

poza KZB Kroczyce do wartości nie wyższej niż 1000.00zł. Jednostki budżetowe i KZB (oprócz 

Urzędu Gminy Kroczyce, który składniki majątku poniżej 350.00zł nie obejmuje  żadną ewidencją z 

uwagi na znikome znaczenie dla funkcjonowania jednostki) środki trwałe poniżej przyjętego progu 

wartości obejmują ewidencją ilościową.  

 Składniki majątku o wartości początkowej od 350,00zł(oprócz KZB powyżej 1000.00zł) i 

nieprzekraczającej 10 000,00zł zaliczane są do pozostałych środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych i wprowadzane są do ewidencji bilansowej, a odpisy amortyzacyjne są 

uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 

 Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł zaliczane są do środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane są do ewidencji bilansowej. Umarzane są 

stopniowo według stawek podatkowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania 

do używania. Obowiązuje amortyzacja liniowa. 

 

 4.Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00zł podwyższają wartość środków 

trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 

 5.Mając na uwadze zapisy art. 6 ust.2 ustawy o rachunkowości nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych 

dla finansowanych z góry zakupów usług i dostaw, które realizowane są w czasie, a ich jednostkowa wartość 

nie przekracza 10 000,00. Powyższe nie dotyczy symetrycznie każdego roku powtarzających się kosztów, tj. 

prenumeraty prasy fachowej, zakupu paliwa, ubezpieczeń majątkowych, itp. Wydatki te nie podlegają 

rozliczeniom w czasie bez względu na ich wartość i zostają zarachowane w bieżące koszty jednostki. 

 6.Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o rachunkowości wartość materiałów odpisuje się bezpośrednio w 

koszty na dzień ich zakupu. 

7.W KZB Kroczyce występuje konto 490”Rozliczenie Kosztów” ze względu na ewidencjonowanie kosztów na 

kontach 400-409 oraz równocześnie na kontach zespołu 5-służy do rozliczania kosztów w danym okresie na 

poszczególne typy działalności. 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych 

Treść Grunty 

Budynki, lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny  

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem 

Wartość brutto             

Bilans otwarcia 3 114 040,74 50 118 925,98  11 203 852,43 1 834 801,93 264 987,70      66 536 608,78 

Zwiększenia   366 618,85 1 950 185,66  255 375,96  76 696,75 0,00  2 648 877,22 

Zmniejszenia 8 282,00 756 922,85  0,00  63 012,30  0,00  828 217,15 

Bilans zamknięcia 3 472 377,59 51 312 188,79      11 459 228,39 1 848 486,38  264 987,70 68 357 268,85 

Umorzenie             

Bilans otwarcia 0  16 750 567,23 5 550 090,38 1 488 031,70          150 166,38 23 938 855,69 

Zwiększenia 0  1 611 089,61           927 303,16 75 815,49 18 728,87 2 632 937,13 

Zmniejszenia 0  4 083,00 0,00 63 012,30 0,00 67 095,30 

Bilans zamknięcia 0  18 357 573,84 6 477 393,54 1 500 834,89 168 895,25 26 504 697,52 

Wartość netto BO 3 114 040,74  33 368 358,75 5 653 762,05 346 770,23 114 821,32 42 597 753,09 

Wartość netto BZ 3 472 377,59 32 954 614,95 4 981 834,85 347 651,49 96 092,45 41 852 571,33 

 

 

 
Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych(umarzanych wg stawek) 

Treść Wartości niematerialne i prawne Razem 

Wartość brutto     

Bilans otwarcia 70 529,83 70 529,83 

Zwiększenia 0,00 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 

Bilans zamknięcia 70 529,83 70 529,83 

Umorzenie   

Bilans otwarcia 65 656,31 65 656,31 

Zwiększenia 4 873,52 4 873,52 

Zmniejszenia 0,00 0,00 

Bilans zamknięcia 70 529,83 70 529,83 

Wartość netto BO 4 873,52 4 873,52 

Wartość netto BZ 0,00 0,00 

 

 

 

 



Zakres zmian wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych  i wartości 

niematerialnych i prawnych  umarzanych jednorazowo 

 

Lp. Wyszczególnienie (tytuły) 

Stan na 

początek 

roku  

koniec 

roku  

1. Pozostałe środki trwałe (013) 

 

 
1 813 051,39 

 
1 986 050,03 

2. Zbiory biblioteczne (014) 
216 655,81 259 767,14 

3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 080 
2 684 421,41 11 047 223,99 

4. Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo 
76 673,63 81 736,55 

5. Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych 

2 106 380,83 2 327 553,72 

 

 

 

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

 Nie posiada 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 Nie występuje 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 Nie występuje 

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 występuje 

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

wartościowych 

 Nie występuje 

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. 
Grupa 

należności 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan na 

koniec roku 

obrotowego zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Należności 
krótkoterminowe 

53 695,90 174 506,42 0,00 199,83 228 002,49 



 

 

 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 

  

Informacja o stanie rezerw 

Lp. 

Wyszczególnieni

e rodzaju rezerw 

wg. celu 

utworzenia 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego 
Stan na 

koniec roku 

obrotowego zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Rezerwa na 
przyszłe 
zobowiązania, 
środki 
przeznaczono na 
zakup koparki 

200 000,00  200 000,00  0,00 

 

 

 

 

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 

  0,00 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Pożyczki-261 040,00 

c) powyżej 5 lat 

 Pożyczki-354 012,54, Kredyty-2 236 490,00 

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 występuje 

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpieczeń 

 -Weksle-zabezpieczenie kredytów-4 650 672,84 

-Weksle-zabezpieczenie umów o przyznanie pomocy PROW-2 030 558,00 

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 występuje 

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 występuje 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Gwarancje i poręczenia – 1 577 598,30 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

   - odprawy emerytalne -    93 463,62 

  - nagrody jubileuszowe -103 705,26 

  - ekwiwalent za urlopy -   38 490,53 

  OGÓŁEM                       235 659,41 

1.16. inne informacje : Porównywalność zdarzeń gospodarczych w bilansie 

 Dane za poprzedni rok obrotowy  

Dane sprawozdawcze za rok 

obrotowy 
Dane porównawcze Przekształcone dane porównawcze 

D. Fundusze specjalne D.II.8. Fundusze specjalne D.II.8. Fundusze specjalne 

 

A.II.1.1. Grunty 

 

 

 

 

 

A.II.1.1. Grunty           A.II.1.1. Grunty 

A.II.1.1.1 Grunty stanowiące 

własność jst, oddane w wieczyste 

użytkowanie innym podmiotom 

 

A.II.1.1.1 Grunty stanowiące 

własność jst, oddane w 

wieczyste użytkowanie innym 

podmiotom 

 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Nie występuje 

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 występuje 

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

incydentalnie 

 Nie występuje 

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 występuje 



2.5. inne informacje 

  

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

  

 
 
 
            ] 

       29.04.2019 

……………………….. .......................................... .......................................... 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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