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Dodatkowe informacje i objaSnienia obejmuja. w szczegdlnosci:

II.

Wyszczegdlnienie
1.7.

1.10.

Kwota

dane o odpisach aktualizuja^cych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego,
zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglednieniem naleznosci
finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)
kwote zobowiazart w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedlug przepisbw o rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z

1 449 065,80

0,00

podziatem na kwote zobowiazart z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.10.1.
1.10.2.
1.12.

taczna kwota zobowia.zart z tytulu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
taczna kwota zobowia^zart z tytulu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00
0,00

lacznq kwote zobowiazart warunkowych, w tym rbwniez udzielonych przez jednostke gwarancji i poreczeri,
takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiazart zabezpieczonych na maja.tku
jednostki oraz charakteru iformy tych zabezpieczeh

0,00

^^

Potwierdzenie za zgodno66 z danymi w Informacji dodatkowej

2019.04.26

Aleksandra Zajac
(g(6wny ksi^gowy)

rok

mies.

dziert

Leon Bulak

(kierownik jednostki)
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Wyciqg z danych zawartych w zataczniku 'Informacja dodatkowa'
Symbol
1.7

Wyszczegblnienie
dane o odpisach aktualizujacych wartosi naleznosci, ze

Uwaga JST
stan na koniec 2018 roku

wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach,
wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z
uwzglednieniem naleznosci finansowych jednosteksamorzadu

terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)

Potwierdzenie za zgodnoSc z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Zajac
(gtowny ksiegowy)

BeSTia

Leon Bulak

2019.04.26
rok

mies.

dziert

(kierownik jednostki)

D57C98C9F174DD96

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26
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INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obeimuje w szczegolnosci:
1.1

nazw? jednostki
Gmina Sul6w

1.2

siedzibe jednostki
Sulow

1.3

1.4

adres jednostki
Sulow 63,22-448 Sulow

podstawowy przedmiot dziatalnosci jednostki

zgodnie ze Statutem Gminy Sulow - Uchwala nr II/5/2002 z dnia 8 grudnia 2002r. (Dz.Urz. Nr5 poz. 389 z dn. 22 stycznia 2003r.) z pozn.zmianami
wskazanie okresu objetego sprawozdaniem
01.01.2018 do 31.12.2018

wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne
tak

omowienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, wtym metod wyceny aktywow i pasywow (takze amortyzacji)
Ksi?gi rachunkowe prowadzone sa wsiedzibach jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie ze zlozona jednostkowa Informacja dodatkowa^
Rokiem obrotowym jest rok budzetowy, okresem sprawozdawczym jest miesiac.

Ostatecznego zamknieda iotwarcia ksi^g rachunkowych jednostki dokonuje si? wciaju 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorzadu
Aktywa i pasywa wyceniane s^ z uwzglednieniem nadrzednych zasad rachunkowosci wsposob przewidziany ustawa^ orachunkowosci:

Srodki trwale wdniu przyjecia do uzytkowania wycenia si? wprzypadku zakupu - wedhig ceny nabycia powiekszone okoszty zwiazane ztransakcjg zakupu, naliczone do dnia
przekazania srodka trwalego do uzywania; wprzypadku wytworzenia we wlasnym zakresie - wedhig kosztu wytworzenia, ktory obejmuje ogol kosztow poniesionych przez

jednostk? od rozpoczecia budowy, montazu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjetia do uzytkowania; wprzypadku ujawnienia wtrakcie inwentaryzacji wedhig posiadanych dokumentow zuwzgl?dnieniem zuzycia, aprzy ich braku wedhig wartosci rynkowej, ujawnione nadwyzki srodkow trwah/ch wprowadza si? do ksigg pod
data ich zinwentaryzowania; wprzypadku nieodplatnego otrzymania, spadku lub darowizny -wedhig wartosci rynkowej zdnia otrzymania lub wartosci okreslonej wumowie

oprzekazaniu/protokole zprzekazania; wprzypadku otrzymania wsposob nieodplatny od Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego - wwysokosci okreslonej w
decyzji o ich przekazaniu.

niematerialne iprawne wprowadza si? do ewidencji wcenie nabycia, otrzymane nieodptatnie na podstawie dokumentu przekazania -wedhig wartosci okr
cie, aotrzymane na podstawie darowizny -wedhig wartosci rynkowej zdnia otrzymania lub wartosci okreslonej wumowie oprzekazaniu/protokole zprz

ynkowa okreslana jest na podstawie przeci?tnych cen stosowanych wobrocie rzeczami tego samego rodzaju igatunku, zuwzgl?dnieniem ich stanu istop
komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowig wartosci niematerialnych iprawnych, jezeli byry zakupione wraz zkomputerem istanowiajego int

ch komputer nie bylby zdatny do uzytku. Powi?kszaja one wartosc srodka trwalego albo pozostatego srodka trwalego.

wo, przez spisanie wkoszty wmiesiacu przyj?cia do uzywania, umarza si? ksiazki iinne zbiory biblioteczne, srodki dydaktyczne stuzace procesowi dyd
wczemu realizowanemu wszkoiach iplacowkach oswiatowych; odziez iumundurowanie, meble idywany, pozostate srodki trwale (wyposazenie) oraz

alne iprawne, owartosci nieprzekraczajacej wielkosci ustalonej wprzepisach opodatku dochodowym od osob prawnych, dla ktorych odpisy amortyzacy
zakoszt uzyskania przychodu w 100% ich wartosci w momencie oddania do uzywania.

ale podlegaja ewidencji ilosciowo-wartosciowej wpodziale na: podstawowe srodki trwale (srodki trwale owartosci pocza&owej przekraczajijcej kwot?

ach opodatku dochodowym od osob prawnych) oraz pozostate srodki trwale (meble idywany bez wzgl?du na wartosc).

dku wartosci poczatkowej okreslonej wpolitykach rachunkowosci jednostek (kierowanych zasadg istotnosci icelowosci) inieprzekraczajacej kwoty 10
majatku spetniajgcego warunki uznania za srodek trwaty, przedmiot obj?ty zostaje ewidencji na koncie 013.

rzeczowe skladniki majatku owartosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej wpolitykach rachunkowosci jednostek, sj* odpisywane wci?zar kosztow
w i niepodlegaja ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

c kwalifikacji danego skladnika majatkowego owartosci nieprzekraczajacej kwoty 10 000 zt do wprowadzenia do ewidencji analitycznej, nalezy opr6cz
wej wziac pod uwag? trwalosc (stopien eksploatacji) i uzytecznosc (przeznaczenie) zgodnie zzasada gospodarnosci iracjonalnosci.
amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegaja srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne.

ie srodkow trwah/ch oraz wartosci niematerialnych i prawnych nalicza si? od miesiaca nast?pnego po miesiacu, wktorym nastgpilo przyj?cie srodka trwa
niematerialnej i prawnej, metodg liniowa^ jednorazowo za okres catego roku.

adku, gdy nieumorzony srodek trwary ulcgl wtrakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedazy, przekazaniu, itp. odpisow amortyzacyjnych (umorzeniowyc
tnimmiesiacu,wktorymbvluzytkowany.

. .

anic? wartosci cz?sci dodatkowych icz?sci peryferyjnych ujmowanych jako zwi?kszenie wartosci ksi?gowej brutto srodka trwalego ustala si? wwysokos

adku zakupu jednakowych sktadnik6w maj^tkowych spetniajgcych defmicj? srodkow trwah/ch, ktorych cena jednostkowa nie przekracza 10 000 zl, ale fc
rzekracza 10 000 zl, podlegaja one uj?ciu wewidencji bilansowej srodkow trwah/ch jako skladniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rod
esnym dokonywaniem od nich odpisow amortyzacyinych nazasadach ogolnych.

...,...•

dki trwale ulegng ulepszeniu wwyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartosc pocz^tkowg tych srodkow b?dzie po
ydatkow na ich ulepszenie, wtym takze owydatki na nabycie cz?sci skladowych lub peryferyjnych.

wale uwaza si? za ulepszone, gdy suma wydatkow poniesionych na ich przebudow?, rozbudow?, rekonstrukcj?, adaptacj? lub modernizacj? wdanym rok
ym przekracza 10 000 zli wydatki tepowoduja wzrost wartosci uzytkowej.

ie iamortyzacj? oblicza si? wedhig stawek okreslonych wWykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiacym zalacznik nr 1do ustawy zdnia 15 l
u dochodowym od osob prawnych.
rmacje

II.

Dodatkowe informacje i objasnienia obejmujqw szczeg61nosci:

1.
1.1.

szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwah/ch, wartosci niematerialnych iprawnych, zawierajgcy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego,
zwi?kszenia izmniejszenia ztytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn?trznego oraz stan koncowy, adla majatku amortyzowanego
- podobne przedstawienie stanow i tytulow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
informacje wg zalacznika nr 1

1.2.

aktualng wartosc rynkowa srodkow trwah/ch, wtym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
brak

1.3.

kwot? dokonanych wtrakcie roku obrotowego odpisow aktualizujgcych wartosc aktywow trwah/ch odr?bnie dla dhigoterminowych aktywow niefinansowych oraz
dhigoterminowych aktywow finansowych
brak

1.4.

wartosc gruntowuzytkowanych wieczyscie
brak

1.5.

wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostk? srodkow trwah/ch, uzywanych na podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, wtym ztytulu umow
brak

1.6.

liczb? oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, wtym akcji i udzialow oraz dhiznych papierow warto&iowych
1 -2 000,00 zl

1.7.

dane oodpisach aktualizujacych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwi?kszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu istanie na koniec roku
obrotowego, z uwzglednieniem naleznosci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)

,

Urzad Gminy Sulow: stan na poczatek 2018r. 31 729,71 zl, zwi?kszenia 42 864,72 zl (podatki i czynsze), zmniejszenia 64 316,04 zl (podatki, czynsze, woda i odpady),
stan na koniec roku 10 278,39 zl;

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej wSulowie: naleznosci ztyt. zaliczki alimentacyjnej i swiadczen z funduszu alimentacyjnego: stan na poczatek roku obrotowego
995 081,85 zl, zwiekszenia naleznosci 64 318,97 zl, zmniejszenie naleznosci - 2026,50 zl, stan na koniec roku obrotowego - 1057 374,32 zl;

naleznosci z tyt. odsetek od swiadczen z funduszu alimentacyjnego: stan na poczatek roku obrotowego - 332 265,26 zl, zwiekszenia naleznosci - 49 147,83 zl, stan na
koniec roku obrotowego - 381 413,09 zl.
1.8.

dane ostanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwi?kszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie koncowym

Rezerwy ogolne i celowe: stan na poczatek 2018r. 120 000,00 zl, zmniejszenia wtrakcie roku 120 000,00 zl (z przeznaczeniem na wydatki nie przewidzialne wplanie
budzetu na 2018 rok majqtkowe i biez^ce), stan na koniec roku 0,00 zl. Rezerwa na zarzadzanie kryzysowe: stan na poczatek 2018r. 50 000,00 zl, rozwiqzana z
koncem roku budzetowego z powodu nie zaistnienia wydarzen, na ktore nalezaloby ww. rezerw? przeznaczyc.

1.9.

podzial zobowiazan dhigoterminowych o pozostarym od dnia bilansowego, przewidywanym umows* lub wynikajacym zinnego tytuhi prawnego, okresie splaty:

a)

powyzej 1 roku do 3 lat
1 820 000,00 zl

b)

powyzej 3 do 5 lat
1 310 000,00 zl

c)

powyzej 5 lat
3 619 100.00 zl

1.10.

kwot? zobowiazan wsytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie zprzepisami podatkowymi (leasing operacyjny), awedhig przepisow orachunkowosci bylby to
leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote zobowiazan z tytuhi leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
brak

1.11.

laczna kwot? zobowiazan zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczen
brak

1.12.

h}czn£| kwot? zobowiazan warunkowych, wtym rowniez udzielonych przezjednostk? gwarancji ipor?czen, takze wekslowych, niewykazanych wbilansie, ze wskazaniem
zobowiazanzabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tvch zabezpieczen

.

brak

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych ibiernych rozliczen mi?dzyokresowych, wtym kwot? czynnych rozliczen mi?dzyokresowych kosztow stanowiacych roznic? mi?dzy
wartosci^ otrzymanych finansowych skladnikow aktyw6w a zobowiazaniem zaplaty zanie
brak

1.14. fcjczna kwot? otrzymanych przez jednostk? gwarancji i por?czen niewykazanych wbilansie
brak

1.15.

kwot? wyplaconych srodkow pieni?znych naswiadczenia pracownicze
7 482 472,95 zl

1.16.

inne informacje
brak

__

2.1.

wysokosc odpisow aktualizujacych wartosc zapasow
brak

2.2.

koszt wytworzenia srodkow trwalych wbudowie, wtym odsetki oraz roznice kursowe, ktore powi?kszyty koszt wytworzenia srodkow trwalych wbudowie wroku obrotowym
10 313 333,14 zl

2.3.

kwot? i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystapih/ incydentalnie
brak

2.4.

informacj? okwocie naleznosci ztytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych w
sprawozdaniu z wykonania planu dochodow budzetowych

___^

brak

2.5.

inne informacje
brak

Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby wistotny sposob wph/nsjc na ocen? sytuacji majatkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
brak

Aleksandra

Zaj^c

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Zaja_c

Leon Bulak;

Elektronicznie podpisany przez

Data: 2019.04.24 14:40:24

Gmina Sutow

Data: 2019.04.24 14:39:02 +02'00'

+02,00'

(gtowny ksi?gowy)

(rok, miesiqc, dzien)

Leon Bulak; Gmina Sulow

(kierownik jednostki)

zalqczniknr 1 do Informacji dodatkowej II.l.l.
zmniejszeniewartosci poczatkowej

zwi?kszeniewartosci poczatkowej
nazwa grupy

rodzajowej
lp

skladnika

aktywow

1

1.

naklady na
zakup
nowe obiekty
stanna
uzywanych
tyt.innego niz (budowa,
poczatek roku
srodkow
zakup) oraz
budowa,
obrotowego
trwalych
ulepszenie
zakup,
istniejacych
ulepszenie
wartosc

wzrost

poczatkowa -

wartosci z

3

2

Grunty (grupa

wartosci

likwidacja

zbycie

inne

ogolem
zmniejszenie

stan na koniec

wartosci

roku obrotowego

poczatkowej

poczatkowej

12

11

10

9

8

7

6

5

4

ogolem
zwi?kszenie

1 276 269,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1276 269,13

8 495 961,61

1 974 703,06

2 181 542,43

0,00

4 156 245,49

0,00

0,00

1 974 703,06

1 974 703,06

10 677 504,04

21 263 127,22

0,00

7 190 716,28

0,00

7 190 716,28

0,00

0,00

0,00

0,00

28 453 843,50

5 388 877,75

0,00

37 049,85

0,00

37 049,85

0,00

0,00

14 999,85

14 999,85

5 410 927,75

1 394 420,55

494 640,50

275 700,50

20 080,50

790 421,50

44 530,00

0,00

494 640,50

539 170,50

1 645 671,55

219 335,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219 335,28

38 037 991,54

2 469 343,56

9 685 009,06

20 080,50

12 174 433,12

44 530,00

0,00

2 484 343,41

2 528 873,41

47 683 551,25

0)
2.

Budynki i
lokale (grupa
1)

3.

Obiekty
inzynierii
ladowej i
wodnej (grupa
2\

Maszyny i
4.

urzadzenia
techniczne
feruDV 3-6)

Srodki
5.

transportu
(eruDa 7)

Narz?dzia,
przyrzady,
6.

ruchomosci i

wyposazenie
(grupa 8)
razem

wartosc netto skladnikow

zwi?kszenie umorzenia w ciggu roku
nazwa grupy

rodzajowej
Ip

skladnika

aktywow

aktywow

obrotowego

umorzenie -

ogolem
zwi?kszenie

stan na

poczatek roku
obrotowego aktualizacja

amortyzacj a
zarok

umorzenia

inne

zmniejszenie
umorzenia

umorzenie - stan

na koniec roku

obrotowego

obrotowego

obrotowy

1.

2.

13

2

1

Grunty (grupa

19

18

17

16

15

14

stanna

poczatek roku

20

stan na koniec

roku obrotowego
21

11 359,74

1276 269,13

4 126 407,82

4 587 162,61

6 551096,22

0,00

12 965 587,80

9 188 777,34

15 488 255,70

915 949,60

0,00

3 577 659,99

2 727 167,36

1 833 267,76

218 940,00

260 409,04

263 470,00

1306 386,11

84 973,48

339 285,44

20 746,63

0,00

20 746,63

0,00

147 825,35

92 256,56

71 509,93

2 087 012,01

218 940,00

2 305 952,01

263 470,00

22 123 867,07

16 691 697,09

25 559 684,18

1 264 909,39

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3 908 799,00

0,00

217 608,82

0,00

217 608,82

0,00

12 074 349,88

0,00

891 237,92

0,00

891 237,92

2 661 710,39

0,00

915 949,60

0,00

1 309 447,07

0,00

41 469,04

127 078,72

0,00

21 346 294,45

0,00

0)

Budynki i
lokale (grupa
n

Obiekty
inzynierii
ladowej i
wodnej (grupa
21

Maszyny i
4.

urzadzenia
techniczne
(eruDV 3-6)
Srodki

5.

transportu
(cruna 7)

Narz?dzia,
przyrzady,
6.

ruchomosci i

wyposazenie
fonina R}
razem

