INFORMACJA DODATKOWA

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1

nazwę jednostki
GMINA KRUSZWICA

1.2

siedzibę jednostki
Miasto Kruszwica

1.3

adres jednostki
Kruszwica ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
PKD 8411Z Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Rok 2021

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej
lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe
Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Miejskiego w Kruszwicy i 11 jednostek budżetowych tj.
Szkoła Podstawowa w Chełmcach, Szkoła Podstawowa w Polanowicach, Szkoła Podstawowa w
Rusinowie, Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim, Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy,
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy ,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, Żłobek w Kruszwicy.

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 tj.:
1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza
sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na
podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to
wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej,
3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku
z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia ,
6) Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności
po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na:
− należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości
należności nieobjętej gwarancja lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej
likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
− należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego
- w pełnej wysokości należności,

−

należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub
innym zabezpieczeniem,
− należności od dłużnika , który zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności
gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
8) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania, jednorazowo na
koniec roku.
2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł
wprowadza się do ewidencji tych aktywów , umarza lub amortyzuje według stawek
określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Bez
względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki.
3) Do celów bilansowych prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzuje się lub umarza
przy zastosowaniu stawki rocznej 5%.
4) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa
zakupu przekracza kwotę 3.500 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie
jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 3.500 zł odpisy
amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 3.500 zł stosuje się
umorzenie jednorazowe.
5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 300 zł w jednostkach
oświatowych, Urzędzie Miejskim, Żłobku w Kruszwicy, od 400 zł w MGOPS , od 500 zł w
ŚDS do kwoty 3.500 zł ewidencjuje się na koncie pozostałe środki trwałe i dokonuje się
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do
używania.
6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 300 zł w jednostkach
oświatowych, Urzędzie Miejskim i Żłobku, do 400 zł w MGOPS oraz do 500 zł w ŚDS,
odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i
pozabilansowej;
7) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
− sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna kontrolowane przez referenta
BHP;
− rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych;
− sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.:
wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki;
− sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce,
obrusy, serwetki;
− sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, popielniczki, noże do papieru, nożyczki,
firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy ( za wyjątkiem OSP);
− książki podręczne służące do bieżącej pracy;
− wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze;
− książki i zbiory biblioteczne w jednostkach oświatowych;
− pomoce dydaktyczne i meble w jednostkach oświatowych.
8) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów
bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie
prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej.
9) Rozliczanie kosztów w czasie występuje tylko wtedy, gdy poniesione koszty stanowią dla
jednostki wartość istotną tj. przekraczają 1% kosztów danego roku budżetowego.

5.

inne informacje

Rozliczenia z tytułu centralizacji VAT w Gminie Kruszwica prowadzi się w księgach rachunkowych
Urzędu Miejskiego.
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

1

1
2
a

b

c
d
e

Wartość - stan
na początek
roku
obrotowego

2

3

przychody

przemiesz
czenie

Ogółem
zwiększenie
wartości
(4+5+6)

4

5

6

7

Wartości
niematerialne i
319 073,98 0,00
4278,00
0,00
4 278,00
prawne
Środki trwałe: 197 970 777,23 0,00 19167879,01 2064001,79 21231880,80
Grunty
30 457 367,69 0,00
36460,11 1788163,32 1 824 623,43
Budynki ,
lokale i obiekty
16 740
inżynierii
151 635 500,22 0,00 16740481,96
481,96
lądowej i
wodne
Urządzenia
techniczne i
4 673 827,88 0,00 1322308,81
33931,92 1 356 240,73
maszyny
Środki
2 139 442,10 0,00
0,00
transportu
Inne środki
9 064 639,77 0,00 1068628,13 241906,55 1 310 534,68
trwałe

aktualizacja

Lp

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika
aktywów

Zmniejszenie wartości

aktualizacja

Zwiększenie wartości

zbycie

likwidacja

inne

Ogółem
zmniejszenie
wartości
(8+9+10+11)

8

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wartość - stan
na koniec
roku
obrotowego
(3+7-12)
13

323 351,98

0,00 198425,55 402259,40 2064001,79 2 664 686,74 216 537 971,29
0,00 69039,92
1788163,32 1 857 203,24 30 424 787,88

0,00 100420,39

0,00
0,00
0,00

58297,61

9368,43

158 718,00 168 217 264,18

216340,92

28965,24
334593,36

59497,55

225 709,35

5 804 359,26

28 965,24

2 110 476,86

394 090,91

9 981 083,54

Wartość netto składników aktywów

Umorzenia
Umorzenie - stan
na początek roku
obrotowego
14

Zwiększenie
Umorzenie - stan
umorzenia
Zmniejszenie na koniec roku
(aktualizacja,
umorzenia
obrotowego
amortyzacja za
(14+15-16)
rok obrotowy)
15

318 950,98

4 401,00

77 487 520,68
362 766,24

7 090 377,03
47 012,14

62 704 635,80

16

17

stan na początek
roku obrotowego
(3-14)

stan na koniec
roku obrotowego
(13-17)

18

19

323 351,98

123,00

0,00

704 552,19
8 881,90

83 873 345,52
400 896,48

120 483 256,55
30 094 601,45

132 664 625,77
30 023 891,40

5 453 001,72

97 784,11

68 059 853,41

88 930 864,42

100 157 410,77

3 646 573,49

318 150,52

191 777,43

3 772 946,58

1 027 254,39

2 031 412,68

1 843 508,71
8 930 036,87

55 162,57
1 217 050,08

28 965,24
377 143,51

1 869 706,04
9 769 943,44

295 933,39
134 602,90

240 770,82
211 140,10

1.2.

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

1.3.

1.4.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych
Nie
dokonywano odpisów
wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp

1.5.

Grunty użytkowane
wieczyście

1

powierzchnia w ha

2

Wartość

Stan na
pierwszy
dzień roku

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia Zmniejszenia

Stan na
ostatni dzień
roku

32,3277

0,7454

0,7454

32,3277

654 506,14

31 268,53

31 268,53

654 506,14

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
58.581,29 zł

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych
1) 20 udziałów w BS Kruszwica na kwotę 74.000 zł,
2) 7.600 udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z o.o w Kruszwicy za kwotę
3.800.000 zł.

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

1

2

Stan na początek
roku obrotowego
3

Zmiany stanu odpisów w
ciągu roku obrotowego
zwiększenia zmniejszenia
4

5

Stan na
koniec roku
obrotowego
6

Należności ogółem, w tym:

11 006 779,05

903 116,66

54 641,72 11 855 253,99

1

należność główna

8 083 533,54

558 725,40

53 368,15

8 588 890,79

2

odsetki

2 923 245,51

344 391,26

1 273,57

3 266 363,20

1.8.

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

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

a)

2.646.077,73 zł , w tym z tytułu wyemitowanych obligacji 2.500.000 zł
b)

powyżej 3 do 5 lat
2.091.897,04 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji 2.000.000 zł

c)

powyżej 5 lat
4.053.255,62 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji 4.000.000 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
Przypisano opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własność płatną w
ratach rocznych w kwocie ogółem 374.364,46 zł

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.273.855,01 zł

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
839.114,91 zł

1.16.

inne informacje
Nie dotyczy

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

2.3.

18.440.002,46 zł (zakupy inwestycyjne to kwota 22.850,45 zł, zakupy z §4210 to 100.384,63 zł,
nieodpłatne przekazanie nakłady 304.391,21 zł)
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:
-odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za szkody w mieniu 31.509,05 zł.,
- wydatki bieżące na zapobieganie i zwalczanie COVID-19 kwota 75.809,85 zł

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
w tym: środki zgromadzone na rachunku VAT 74,38 zł

3.

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