I.

INFORMACJA DODATKOWA
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
1.1

nazwę jednostki
Powiat Wieruszowski (lista jednostek objętych informacją według załącznika nr 1)

1.2

siedzibę jednostki
ul. Rynek 1-7 98-400 Wieruszów

1.3

adres jednostki
ul. Rynek 1-7 98-400 Wieruszów

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kierowanie podstawowymi ( statutowymi ) rodzajami działalności publicznej

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2021 – 31.12.2021

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie zawiera dane łączne

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji)
Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o
przepisy:
- ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych
- ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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 Polskiej.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej
wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za
kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych dokonuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według
stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). Podstawowe środki trwałe to środki o wartości
10.000 zł i powyżej.

Pozostałe środki trwałe to wyposażenie o wartości od 2.000zł do 10.000zł. Środki te są
umarzane w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, obciążając koszty zużycia
materiałów.
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według następujących zasad:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków
wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś 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,

5.

- inwestycje wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub
wytworzenie
- 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
- zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne na rachunkach bankowych według wartości nominalnej.
inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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.

1.2.

1.3.

1.4.

Grupa

Stan na
01.01.2021

Aktualizacja
wartości

0

1.053.747,29

1.145.625,09

1-2

113.508.299,55

3-6

Nabycie

Rozchód

Przem.
wew.

Stan na
31.12.2021

1.044.000,00

1.155.372,38

22.560.383,84

3.973,90

136.064.709,49

3.196.862,58

125.479,36

393.594,69

2.928.747,25

7

2.420.274,88

39.900,00

131.241,00

2.328.933,88

8

518.930,78

11.400,00

19.854,00

510.476,78

WNIP

625.774,83

17.030,45

3.774,00

639.031,28

Razem

121.323.889,91

22.754.193,65

1.596.437,59

143.627.271,06

1.145.625,09

Grupa

Stan umorzenia na
01.01.2021

Umorzenie za 2021

Stan umorzenia na
31.12.2021

1-2

37.731.110,69

4.695.974,10

42.427.084,79

3-6

2.948.920,52

-334.308,19

2.614.612,33

7

1.946.383,42

27.901,75

1.974.285,17

8

510.228,25

-14.570,02

495.658,23

WNIP

625.774,83

13.256,45

639.031,28

013

6.286.422,69

243.766,28

6.530.188,97

014

147.931,23

10.577,87

158.509,16

Razem

50.196.771,63

4.642.598,24

54.839.369,93

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka
dysponuje takimi informacjami
Jednostka nie posiada takich informacji
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy
wartość gruntów użytkowanych wieczyście
106.592 zł

1.5.

1.6.

1.7.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu
Nie dotyczy
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych
55.962 udziałów o wartości 100zł każdy= 5.596.200 zł
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 na 01.01.2021
255.259,73

1.8.

1.9.
a)

c)

powyżej 5 lat

1.12.

Stan na 31.12.2021
277.063,63

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
6.132.562,38 zł
powyżej 3 do 5 lat
3.500.000 zł

1.11.

Zmniejszenia
84.870,70

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

b)

1.10.

Zwiększenia
106.674,60

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
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy
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
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów : 3.569,25 zł
Czynne międzyokresowe rozliczenia przychodów: 304.322,91 zł

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w
bilansie
Nie dotyczy

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
827.194,78 zł

1.16.

inne informacje

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
9.961.592,98 zł
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy
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
Udziały w PIT: 10.645.901 zł
Udziały w CIT: 411.702,37 zł

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

Załącznik nr 1
Lista jednostek objętych informacją

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
6. Dom Pomocy Społecznej Chróścin – Wieś
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
9. Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie
10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieruszowie
11. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

