INFORMACJA DODATKOWA
I.
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1

nazwa jednostki
GMINA SIANÓW

1.2

siedziba jednostki
Sianów

1.3

adres jednostki
76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
Realizacja spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 - 31.12.2020

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzajace samodzielnie sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie przedstawiające dane łącznie z 11 jednostek, podległych Gminie Sianów.

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
a) składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 700,00 zł zalicza się do kosztów materiałów po wydaniu ich do użytkowania, bez ewidencjonowania na koncie 013 i 072, z wyłączniem komputerów, monitorów i drukarek;
b) składniki majątku o wartości początkowej od 700,00 zł do 3.500,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Ten rodzaj składników jednostka umarza jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu
oddania do użytkowania
c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Ten rodzaj składników umarza się (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych
ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania;
d) okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące;
e) amorytyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia konta 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" ) obciąża konto 400 "Amortyzacja" na koniec roku;
f) jednostka kierując się zasadą istotności- odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeśli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych
g) dla wszystkich środków trwałych przyjęto metodę liniową;

5.

inne informacje
W zasadach polityki rachunkowości jednostki UGiM w Sianowie - oprócz metod wyceny aktywów i pasywów, określono m.in. Zasady prowadzenia rachunkowości przy realizacji projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej, zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT, technikę prowadzenia ksiąg rachunkowości.

II.
1.
1.1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierajacy 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
Ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania w tym punkcie, wymagane dane zawiera poniższa tabela:
a) środki trwałe (konto 011) i wartości niematerialne i prawne (konto 020) oraz ich umorzenie (konto 071):

Lp.

Nazwa grupy
Wartość środków
rodzajowej
trwałych - stan na
Przyjęcie DDS+ i KS
składnika aktywów
początek roku
+ (BO)
według układu w obrotowego 01.01.2019
bilansie
r.

1

2

3

4

Zwiększenie wartości początkowej

Ogółem zmniejszenie
wartości początkowej

Wartość środków
trwałych - stan na
koniec roku
obrotowego 31.12.2019
r.

Umorzenie- stan na
początek roku
obrotowego
01.01.2019 r.

Umorzenie DDS+ i
KS+ (BO)
amortyzacja za rok
obrotowy

inne

11 (8+9+10)

12 (3+4+7-11)

13

14

15

52 079 757,02

0,00

5 372 683,57

Zmniejszenie wartości początkowej
Ogółęm zwiększenie
wartości początkowej

przychody

przemieszczenia

5

6

7 (5+6)

zbycie

likwidacja

inne przekazane

8

9

10

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego
Ogółem zwiększenie
umorzenia

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie- stan na
koniec roku
obrotowego
31.12.2019 r.

16

17 (15+16)

18

19 (13+14+17-18)

0,00

5 372 683,57

617 587,01

56 834 853,58

ŚRODKI TRWAŁE / WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Konto 011 / 071
1

1.1

2

3
4
5

Grunty /grupa 0/
Grunty stanowiące
własność JST,
przekazane w użytk.
wieczyste innym
podmiotom

Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
/grupa 1 i 2/

Urządzenia
techniczne i
maszyny /grupa 3-6/
Środki transportu
/grupa 7/
Inne środki trwałe
/grupa 8/

Konto 020 / 071
7

Wartości
niematerialne i
prawne

Konto 011/020 /071

204 962 494,62

0,00

4 317 670,13

75 469 632,43

0,00

5 514,00

27 679,33

4 345 349,46

999 941,98

181 257,39

1 353 196,30

2 534 395,67

206 773 448,41

5 514,00

732 712,28

0,00

924,00

733 636,28

74 741 510,15

8 839 387,79

0,00

0,00

61 350,80

1 550 334,34

0,00

3 749 952,64

5 089 435,15

115 520 000,52

0,00

3 756 531,36

3 756 531,36

267 229,70

46 965,82

1 218 896,95

1 533 092,47

117 743 439,41

44 124 189,22

9 491 847,58

0,00

172 178,20

172 178,20

104 600,57

12 485,35

117 085,92

9 546 939,86

2 816 882,50

0,00

246 498,14

246 498,14

29 184,00

120 890,00

150 074,00

2 913 306,64

1 664 131,59

0,00

136 948,43

27 679,33

164 627,76

507,00

0,00

507,00

500 628,82

0,00

19 364,83

0,00

19 364,83

0,00

0,00

0,00

500 628,82

0,00

19 364,83

205 463 123,44

0,00

4 337 034,96

0,00

19 364,83

27 679,33

4 364 714,29

999 941,98

181 257,39

1 353 196,30

2 534 395,67

4 128 667,19

0,00

4 128 667,19

349 920,09

47 902 936,32

4 707 283,39

680 854,14

0,00

680 854,14

117 085,92

5 271 051,61

2 095 415,14

387 235,87

387 235,87

150 074,00

2 332 577,01

1 828 252,35

1 152 869,27

175 926,37

0,00

175 926,37

507,00

1 328 288,64

519 993,65

497 143,82

13 289,62

0,00

13 289,62

0,00

510 433,44

519 993,65

497 143,82

13 289,62

0,00

13 289,62

207 293 442,06

52 576 900,84

5 385 973,19

0,00

5 385 973,19

b) pozostałe środki trwałe (konto 013) 5 810 636,049 zł, zbiory biblioteczne (konto 014) 437 168,93 zł, wartości niematerialne i prawne (konto 020) 285 129,60 zł oraz ich umorzenie (konto 072) 6 532 934,57 zł

0,00

0,00

0,00

510 433,44

617 587,01

57 345 287,02

9 560,21

1.2.

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3.

kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Jednostki nie dysponują takimi informacjami.

Jednostki w trakcie roku obrotowego 2020, nie dokonywały odpisów aktualizacyjnych.
1.4.
1.5.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Jednostki nie posiadają gruntów użytkowanych wieczyście.
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Łącznie wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych wynosi 5.517.893,48 złotych, na co składa się wartość: 4.970.908,21 zł - dot. UGiM w Sianowie /umowy użyczenia/, 2.938,56 zł - dot. MGOPS-u, 544.046,71 zł - dot. GZK w Sianowie.

1.6.

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Jednostki nie posiadają papierów wartościowych.

1.7.

1.8.

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)
UGiM Sianów

MGOPS

GZK

SP Nr 2

OGÓŁEM

BO

854 243,33

10 950 432,97

138 768,63

163,82

11 943 608,75

zwiększenia
zmniejszenia

952 885,56
849 417,17

914 796,77
0,00

3 097,32
12 256,19

0,00
163,82

1 870 779,65
861 837,18

BZ

957 711,72

11 865 229,74

129 609,76

0,00

12 952 551,22

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
W UGiM w Sianowie, utworzona była rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Stan rezerwy na początek roku obrotowego 2020, wyniósł 227.675,00 złotych. W ramach tej rezerwy, w ciągu 2020 roku, sfinansowano wydatki związane z przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, stąd jej saldo końcowe wyniosło 147.627,94 złotych.

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikajacym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

b)
c)
1.10.

1.11.

2.281.760,74 złotych - dot. UGiM w Sianowie, w pozostałych jednostkach brak zobowiązań długoterminowych
powyżej 3 do 5 lat
2.610.171,68 złotych - dot. UGiM w Sianowie, w pozostałych jednostkach brak zobowiązań długoterminowych
powyżej 5 lat
6.458.818,60 złotych - dot. UGiM w Sianowie, w pozostałych jednostkach brak zobowiązań długoterminowych
kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing fiunansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu
zwrotnego
Nie dotyczy 11 jednostek, podległych Gminie Sianów.
łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątek jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Kwota zobowiązań zabezpieczonych hipoteką /dot. podatku rolnego i od nieruchomości/ na dzień 31.12.2020 w UGiM w Sianowie, wynosi 259.723,84 złotych. W pozostałych jednostkach, brak takich zobowiązań.

1.12.

łączna kwota 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
W 11 jednostkach podległych Gminie Sianów, w roku 2020, brak zobowiązań warunkowych.

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
W UGiM w Sianowie kwota czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na dz. 31.12.2020r., wynosi 678.547,50 złotych, w Gminnym Zakładzie Komunalnym 1.786,95 złotych, pozostałe jednostki: MGOPS, ŚDS i jednostki oświatowe, kierują się zasadą istotności i odstępują od obowiązku
(wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeśli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

1.14.

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.

Kwota otrzymanych przez UGiM w Sianowie poręczeń i gwarancji dot. należytego wykonania umów, otrzymanych w formie gwarancji /polis/ ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2020r., wynosi 1.283.667,27 złotych. W pozostałych 10 jednostkach, brak takich poręczeń i gwarancji.
kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.

Wartość świadczeń pracownicznych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:

Kwota

1

2

3

1

Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami

2

Nagrody jubileuszowe

289 583,54

3

Odprawy emerytalne, rentowe, inne

416 843,08

4

Dodatki wiejskie

110 857,63

5

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracownicznych

738 336,09

3

Inne świadczenia pracownicze*

20 000 577,55

105 250,07

Ogółem

21 661 447,96

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego; sfinansowania badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych
1.16.

inne informacje
Brak informacji w sprawozdaniach jednostkowych.

2.
2.1.

wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów
W 11 jednostkach, nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w UGiM w Sianowie, w roku 2020, wyniósł 1.482.181,07 złoctyh, w pozostałych jednostkach, brak takich kosztów. Saldo narastające środków trwałych w budowie /inwestycji/ na dzień 31.12.2020 roku, wynosi 3.841.362,91 zł.

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
W roku 2020, w UGiM w Sianowie, zostały poniesione wydatki na zdarzenia, które nie są wpisane w ryzyko normalnej, codziennej działalności jednostki, a dotyczyły wydatków na zwalczanie skutków pandemii Coronavirusa. W budżecie poniesiono wydatek w kwocie 80.047,06 złotych, z czego kwota
5.820,86 złotych, zrefundowana została środkami pochodzacymi z dofinansowania z RPO w ramach Projektu grantowego pn. "Pomorze zachodnie - Bezpieczna Edukacja". W sprawozdaniach jednostkowych oświaty, MGOPS i ŚDS brak informacji, a Gminny Zakład Komunalny w Sianowie, w Informacji
dodatkowej informuje, że nie odnotował istotnych zdarzeń o charakterze incydentalnym.

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 11 jednostek podległych Gminie Sianów

2.5.

inne informacje
Dane z Informacji dodatkowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie "GZK w Sianowie, działa w formie zakładu budżetowego. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 poz 1229 ze
zm.) jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań budżetowych. Gminny Zakład Komunalny w Sianowie w okresach kwartalnych sporządza m. in. Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych. Dokument zawiera informacje o wykonanych przychodach i poniesionych
przez jednostkę kosztach. Pozycje prezentowanie są w podziale szczegółowym na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy. Zgodnie ze sprawozdaniem sporządzonym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zakład wykonał zaplanowane przychody, a także ponosił wydatki w ramach założonego planu
finansowego. Sprawozdanie dodatkowo zawiera informacje o sytuacji finansowej jednostki. Zgodnie z pozycją W 070 stan środków obrotowych netto zakładu na dzień 31.12.2020 r. wynosi – (plus) 324 011,00 zł". W pozostałych 10 Informacjach brak danych.

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Zapisy z Informacji dodatkowej GZK w Sianowie: "Gminny Zakład Komunalny w Sianowie wykonuje powierzone jednostce zadania. Gospodarując środkami publicznymi przestrzega reguł określonych w artykule 44 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Wydatki dokonywane są w sposób celowy i
oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i opcjonalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Gminny Zakład Komunalny terminowo realizuje zaciągnięte zobowiązania.
Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.Brak informacji w sprawozdaniach jednostkowych.
Nawiązując do wstępu Informacji dodatkowej – podstawą gospodarki finansowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, stan środków obrotowych na początek i koniec okresu, rozliczenia z budżetem Miasta. Zakład jest podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych. Osiągane przez jednostkę przychody w części zwolnione są z ww. podatku. Zwolnienie z podatku dochodowego wynika z zapisów art. 17 ust.1. pkt. 44 ustaw z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 t.j. z dnia 2020.08.18)
zgodnie z którym zwolnieniu z ww. podatku objęte są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jednostka jest zatem zobowiązana do zapłaty podatku od dochodu uzyskanego spoza gospodarki
zasobem mieszkaniowym. Zgodnie z deklaracją CIT-8 stanowiącej zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. należny podatek do zapłaty wynosi 124 766,00 zł". W pozostałych 10
Informacjach, brak danych.
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