
INFORMACJIA  DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018r. 

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

1.1. Nazwa  
 Gmina Błażowa 

   
 
1.2. Adres jednostki  

Plac Jana Pawła II/1 
 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 
 01.01.2018r. – 31.12.2018r. 
 

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów.  

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o 
rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach 
publicznych według niżej przedstawionych zasad.: 
 
a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz 

aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-
amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.  

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków 
wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na 
podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane 
na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa 
określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego 
samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 
wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem 
związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego 
planu amortyzacji. 

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o 
podatku dochodowym od osób prawnych.( Dz.U.z 2016r, poz 1888, z późn,zm.) 

 

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na 
wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości 
początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób 
prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami 
umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 



Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 200,00-MGOPS, 300,00-UM, 500,00Szkoły   
zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ujmuje się je w ewidencji 
ilościowo-wartościowej.  Natomiast wyposażenia stanowiące drobny sprzęt o wartości  
200,00 MGOPS,300 UM, 500 Szkoły zł i poniżej są ewidencjonowane bezpośrednio 
w koszty i podlegają jedynie ewidencji ilościowej. 

b) Inwestycje – środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów 
poniesionych w związku z inwestycją ( budową)pomniejszone o odpisy z tytułu utraty 
trwałej wartości. 

c) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia tj. według wartości wynikającej z ewidencji księgowej, 

d) Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej 
wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), 
a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku 
obrotowego. 

e) Zapasy obejmują materiały biurowe. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych 
równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W 
jednostce wycenia się je w  cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu 
materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w 
działalności. 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej 
waluty ogłoszonego przez  Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze 
wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia.  

f) Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem 
porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Wynik 
finansowy brutto odpowiada wynikowi finansowemu netto z uwagi na podmiotowe 
zwolnienie z podatku dochodowego. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego 
wynik finansowy, saldo WN-stratę netto, saldo MA-zysk netto. Saldo przenoszone jest w 
roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800-Fundusz 
jednostki, 
 

g) W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są 
rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Jednostka również  nie 
dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku 
wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 

h) Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń miedzy 
jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Na koncie 
wyodrębnione są oddzielne analityki : 



 dla jednostek z którymi realizowanie są wzajemne rozliczenia między jednostkami,   
 dla przychodów i kosztów 
 dla należności i zobowiązań 

 
4. Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego: 

 w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a 
ustawy o rachunkowości, 

 w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości 
zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, 
wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366), 

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania 
bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty 
zapłaty. 
Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy    
dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie 
ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec 
tego kwartału. 
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