INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gminy Łask

I.
1.
1.1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
nazwa jednostki

Gmina Łask
1.2

siedziba jednostki

Łask
1.3

adres jednostki

ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności to kierowanie podstawowymi rodzajami działalności
publicznej, zgodnie z numerem REGON 730934513 nadanym przez Główny Urząd
Statystyczny Oddział w Łodzi.
Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa
ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
1. Urząd Miejski w Łasku - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.,
2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku - sprawozdanie obejmuje okres
obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
4. Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.,
6. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. „Misiaczek” - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
7. Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Leśne Skrzaty” - sprawozdanie obejmuje okres
obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
8. Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Juliana Tuwima - sprawozdanie obejmuje okres
obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
9. Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Słoneczko” - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
10. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku - sprawozdanie obejmuje okres
obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
11. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku - sprawozdanie obejmuje okres
obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
12. Szkoła Podstawowa w Bałuczu - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2019
r. do 31.12.2019 r.,
13. Szkoła Podstawowa w Okupie im. Janusza Korczaka - sprawozdanie obejmuje okres
obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,

14. Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie im. Wojska Polskiego - sprawozdanie obejmuje okres
obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
15. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - sprawozdanie obejmuje
okres obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
16. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy
od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
17. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. I.J. Paderewskiego w Łasku-Kolumnie sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
18. Żłobek Gminny w Łasku - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 01.02.2019 r. do
31.12.2019 r.,
19. Zakład Komunikacji Miejskiej - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2019
r. do 31.12.2019 r.,
20. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Gmina Łask – jednostka samorządu terytorialnego - w skład której wchodzą następujące
jednostki organizacyjne:
1. Jednostki budżetowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Urząd Miejski w Łasku
Przedszkole Publiczne Nr 1
Przedszkole Publiczne Nr 3 im. „Misiaczek”
Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Leśne Skrzaty”
Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Juliana Tuwima
Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Słoneczko”
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
Szkoła Podstawowa w Bałuczu
Szkoła Podstawowa w Okupie im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie im. Wojska Polskiego
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. I.J. Paderewskiego w Łasku-Kolumnie, w
składzie:
 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łasku-Kolumnie im. Ignacego Jana
Paderewskiego,
 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Łasku-Kolumnie,
 Liceum Ogólnokształcące w Łasku-Kolumnie,
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku,
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku,
Żłobek Gminny w Łasku,

2. Samorządowe zakłady budżetowe:
1) Zakład Komunikacji Miejskiej,
2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji)

Zasady polityki rachunkowości
W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), z uwzględnieniem

szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z póź. zm.).
Metody wyceny aktywów i pasywów:
Środki trwałe *
- według cen nabycia, zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- według kosztów wytworzenia, zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- z wyceny wynikającej z decyzji
Wartości niematerialne i prawne *
- wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- z wyceny wynikającej z decyzji
Środki trwałe w budowie (inwestycje)*
- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych:
- według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według
wartości godziwej
- według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony
termin wymagalności
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych:
- według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według
wartości godziwej
- według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony
termin wymagalności
- metodą praw własności
Amortyzacja:
- metoda linowa
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *
- wg ceny nabycia lub kosztu zakupu
- wg ceny (wartości) rynkowej
- w wartości godziwej
Długoterminowe aktywa finansowe *
- w wartości godziwej,
- wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Należności
- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
Roszczenia i zobowiązania:
- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne w kasie i rachunkach bankowych:
- w wartości nominalnej
Kredyty i pożyczki:
- w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u o.r.
Rezerwy na straty i zobowiązania:
- w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa:
- w wartości nominalnej
Rozliczenia międzyokresowe
- w wartości nominalnej
Materiały
- wg rzeczywistych cen zakupu, powiększone o niepodlegający odliczeniu podatek VAT
Wynik finansowy
- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności,
ostrożności i realizacji
* niepotrzebne skreślić
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób
przewidziany ustawą o rachunkowości.
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.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów
umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji,
sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa i dotychczasowe umorzenie wartości niematerialnych i prawnych nie podlegają
urzędowej aktualizacji.
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres
całego roku w grudniu.
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w
szkołach i placówkach oświatowych,
c) odzież i umundurowanie,
d) meble i dywany,
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
9. Wartość istotna (dolna granica wartości początkowej) środków trwałych (konto 011) dla celów
bilansowych wynosi 10.000,00 zł.
10. Dla środków trwałych o wartości jednostkowej od 1.000,00 zł do10.000,00 zł – stosuje się
uproszczenie polegające na spisaniu ich wartości w koszty amortyzacji w momencie przyjęcia do
użytkowania, z jednoczesnym objęciem ewidencją bilansową ilościowo – wartościową.
11. Dla środków trwałych o wartości do 1.000,00 zł stosuje się uproszczenie polegające na spisaniu ich
wartości w koszty materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania, bez obowiązku ich
ewidencjonowania.
12. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych
stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.

5.

inne informacje
1. Urząd Miejski w Łasku
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Urząd przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.
2.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.

3.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.

4.

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.

5.

Przedszkole Publiczne Nr 1
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez przedszkole przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane
okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.

6.

Przedszkole Publiczne Nr 3 im. „Misiaczek”
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez przedszkole przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane
okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.

7.

Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Leśne Skrzaty”
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez przedszkole przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane
okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.

8.

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Juliana Tuwima
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez przedszkole przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane
okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.

9.

Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Słoneczko”
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez przedszkole przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane
okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.

10. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez szkołę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.
11. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez szkołę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.
12. Szkoła Podstawowa w Bałuczu
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez szkołę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,

które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.
13. Szkoła Podstawowa w Okupie im. Janusza Korczaka
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez szkołę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.
14. Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie im. Wojska Polskiego
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez szkołę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.
15. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono na dzień 31.08.2019 r, ponieważ z tym dniem
placówka została zlikwidowana.
16. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono na dzień 31.08.2019 r, ponieważ z tym dniem
placówka została zlikwidowana.
17. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. I.J. Paderewskiego w Łasku-Kolumnie
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.
18. Żłobek Gminny w Łasku
Rozpoczęcie działalności Żłobka nastąpiło z dniem 1 lutego 2019 roku, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności naszej jednostki.
19. Zakład Komunikacji Miejskiej
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.
20. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności jednostki.

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

Dane prezentowane w Tabeli 1.1, Tabeli 1.2
1.2.

aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
informacjami
Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji

1.3.

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

Jednostka nie posiada takich informacji

W trakcie roku obrotowego jednostki nie tworzyła odpisów aktualizujących środki
trwałe.
1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Dane prezentowane w Tabeli 1.4 dotyczą Urzędu Miejskiego w Łasku
1.5.

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
1.6.

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych

Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)

Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.

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

Jednostka nie tworzyła rezerw.

a)

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

b)

powyżej 3 do 5 lat

c)

powyżej 5 lat

1.9.

Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.

kwota 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

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka nie posiada zabezpieczeń na majątku.
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 2019 roku jednostka nie udzielała poręczeń i gwarancji jednostkom powiązanym i
innym jednostkom.
Na dzień bilansowy 31.12.2019 r. Gmina Łask posiada zobowiązania warunkowe w
związku ze złożonymi wekslami „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi.
Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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

Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i Tabeli 1.13.2
1.14.

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.

inne informacje

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

Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.

kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie

Dane prezentowane w Tabeli 2.3 dotyczą jednostki – Centrum Sportu i Rekreacji
w Łasku
2.4.

informacja 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

Kwota ww. należności - 175.759,46 zł.
2.5.

inne informacje

Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.

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

2020-05-29
………………………………
(główny księgowy)

………………..……….
(rok, miesiąc, dzień)

http://www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/3314
http://www.jaraczewo.bip.net.pl/?c=618 wyciąg z danych
http://bip.gminazgierz.pl/a,53083,bilanse-za-2018-rok.html
file:///C:/Users/Basia/AppData/Local/Temp/wytyczne.pdf

…………………………………..
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zwiększenia

Specyfikacja

Lp.

1
1.1

1.1.1

Środki trwałe
Grunty
Grunty stanowiące własność
jednostki samorządu
terytorialnego przekazane w
użytkowanie wieczyste innym
podmiotom

Stan na
początek roku

nabycie/
zakup

nieodpłatnie
otrzymane

z inwestycji

Zmniejszenia

ujawnione w
trakcie
inwentaryzacji

przemieszczenie
wewnętrzne*

inne

sprzedaż

likwidacja

nieodpłatnie
przekazane

niedobory
wykazane w
inwentaryzacji

przemieszczenie
wewnętrzne*

Stan na koniec
roku

inne

232 217 965,77

320 828,66

319 727,47

29 469 354,96

1 269 191,47

28 149 916,42

148 960,65

174 846,41

570 165,56

0,00

745 118,60

28 167 923,68

1 684 986,68

260 552 904,47

41 298 242,89

157 000,00

265 227,47

80 000,00

1 092 191,47

744 632,83

148 960,65

127 277,51

0,00

0,00

83 654,43

639 460,02

1 684 986,68

41 250 876,67

4 345 904,28

0,00

0,00

0,00

871 358,57

0,00

5 160,65

0,00

0,00

0,00

108 462,85

0,00

1 462 846,95

3 651 113,70

1.2

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

180 540 622,24

16 095,35

44 500,00

24 403 220,92

177 000,00

22 227 160,72

0,00

47 568,90

95 567,76

0,00

661 464,17

22 503 424,64

0,00

204 100 573,76

1.3

Urządzenia techniczne i
maszyny

3 045 542,51

39 806,22

10 000,00

31 006,75

0,00

109 864,82

0,00

0,00

7 108,00

0,00

0,00

98 917,82

0,00

3 130 194,48

1.4

Środki transportu

6 409 169,02

0,00

0,00

4 837 444,00

0,00

4 837 444,00

0,00

0,00

463 275,20

0,00

0,00

4 837 444,00

0,00

10 783 337,82

1.5

Inne środki trwałe

924 389,11

107 927,09

0,00

117 683,29

0,00

230 814,05

0,00

0,00

4 214,60

0,00

0,00

88 677,20

0,00

1 287 921,74

2.

Środki trwałe w budowie
(inwestycje)

19 547 779,43

26 026 617,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 147 320,28

15 427 076,55

3.

Zaliczki na środki trwałe w
budowie (inwestycje)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Wartości niematerialne i prawne

2 638 661,16

15 628,01

28 504,23

18 450,00

0,00

34 303,93

0,00

0,00

64 057,71

0,00

129 140,95

62 808,16

0,00

2 479 540,51

SUMA (1+2+3+4)

254 404 406,36

26 363 074,07

348 231,70

29 487 804,96

1 269 191,47

28 184 220,35

148 960,65

174 846,41

634 223,27

0,00

874 259,55

28 230 731,84

31 832 306,96

278 459 521,53

w tym środki trwałe i środki trwałe w
budowie oraz wartości niematerialne i
prawne nieodpłatnie
otrzymane/przekazane (dotyczy poz.
1.6 i 2.6 w zzwf)

x

x

28 184 220,35

x

x

x

x

x

x

x

x

28 230 731,84

x

x

Tabela 1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zwiększenia
Lp.

1

Specyfikacja umorzenia

Umorzenie środków trwałych

Stan na
początek roku

nieodpłatnie
otrzymane

umorzenie za
okres
(amortyzacja
roczna)

Zmniejszenia

przemieszczenie
wewnętrzne*

inne

sprzedaż

likwidacja

nieodpłatnie
przekazane

przemieszczenie
wewnętrzne*

inne

Stan na koniec
roku

72 389 378,98

499,98

8 423 131,12

14 902 194,70

223 974,44

18 337,47

567 132,21

0,00

14 920 201,96

535 806,19

79 897 701,39

1.1

Grunty

0,00

0,00

16,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,32

1.2

Umorzenie budynków, lokali i
obiektów inżynierii lądowej i wodnej

66 952 806,60

0,00

6 504 857,21

14 756 519,89

177 000,00

18 337,47

95 567,76

0,00

14 774 527,15

535 806,19

72 966 945,13

1.3

Umorzenie urządzeń technicznych i
maszyn

2 725 055,06

499,98

148 434,27

84 169,65

0,00

0,00

7 108,00

0,00

84 169,65

0,00

2 866 881,31

1.4

Umorzenie środków transportu

1 981 922,55

0,00

1 565 165,88

0,00

0,00

0,00

460 241,85

0,00

0,00

0,00

3 086 846,58

1.5

Umorzenie innych środków trwałych

729 594,77

0,00

204 657,44

61 505,16

46 974,44

0,00

4 214,60

0,00

61 505,16

0,00

977 012,05

2.

Umorzenie wartości niematerialnych i
prawnych

2 290 970,80

28 504,23

143 645,37

34 303,93

1 106,01

0,00

64 057,71

0,00

62 808,16

129 140,95

2 242 523,52

74 680 349,78

29 004,21

8 566 776,49

14 936 498,63

225 080,45

18 337,47

631 189,92

0,00

14 983 010,12

664 947,14

82 140 224,91

14 936 498,63

x

x

x

14 983 010,12

x

SUMA (1+2)
w tym wartość umorzenia od środków
trwałych i wnip nieodpłatnie
otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz.
1.6 i 2.6 w zzwf)

x

x

x

x

x

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.

Wyszczególnienie gruntów
użytkowanych wieczyście, rodzaj

Działka nr 50/06, powierzchnia
45 m2, Łask ul. Jana Pawła II,
1. rodzaj - zurbanizowane tereny
niezabudowane lub w trakcie
zabudowy

Wartość gruntów
użytkowanych
wieczyście na początek
roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan wartości
gruntów użytkowanych
wieczyście na koniec roku
obrotowego

1 086,00

0,00

0,00

1 086,00

2.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,00

0,00

0,00

1 086,00

Razem:

Informacje dotyczą gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu
na koniec roku sprawozdawczego. W przypadku, gdy jednostka nie posiada wiedzy o wartości gruntu użytkowanego przez nią wieczyście,
podać można wartość umowy wieczystego użytkowania, czyli wartość początkową, w jakiej grunty użytkowane wieczyście zostały
zaewidencjonowane (w wartości początkowej na koncie 011). Rodzaj wartości gruntu powinien być jednoznacznie wskazany.

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Stan na dzień bilansowy
Lp.

Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje

1.

Akcje

2.

Udziały, w tym:

Ilość

Wartość bilansowa

0

0,00

34 123

17 061 500,00

2.1.

- PEC Spółka z o.o. w Łasku

5 388

2 694 000,00

2.2.

- MPWiK Spółka z o.o. w Łasku

28 735

14 367 500,00

3.

Dłużne papiery wartościowe

0

0,00

4.

Inne papiery wartościowe

0

0,00

34 123

17 061 500,00

SUMA (1+2+3+4)

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.

I.

Odpisy aktualizujące należności według
pozycji
Należności jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu budżetowego

I.1.

Należności długoterminowe

I.2

Należności krótkoterminowe, z tego:

I.2.1. należności z tytułu dostaw i usług
I.2.2. należności od budżetów
I.2.3.

należności z tytułu ubezpieczeń
społecznych i innych świadczeń

I.2.4. pozostałe należności
II.

Należności finansowe Gminy Łask
(dotyczy bilansu z wykonania budżetu)

Zwiększenia

Wykorzystanie
(art. 35b. ust. 3
ustawy o
rachunkowości)

Rozwiązanie (art.
35c. ust. 3 ustawy o
rachunkowości)

Stan na koniec
roku obrotowego

3 224 419,91

437 989,93

0,00

202 758,70

3 459 651,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 224 419,91

437 989,93

0,00

202 758,70

3 459 651,14

312 938,76

115 942,29

0,00

175 689,75

253 191,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 911 481,15

322 047,64

0,00

27 068,95

3 206 459,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stan na początek
roku obrotowego

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

z tego:
Lp.

Wyszczególnienie

Zobowiązania (wartość
wskazana w bilansie)
powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 lat do 5 lat

powyżej 5 lat

Dla jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów
budżetowych (poz. Pasywa D.I.)

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych
pomiędzy jednostkami

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

2.

Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2
bilansu z wykonania budżetu)

SUMA (1+2)

12 995 085,00

8 632 779,84

3 162 305,16

1 200 000,00

12 995 085,00

8 632 779,84

3 162 305,16

1 200 000,00

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.

Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań
warunkowych

Stan na koniec roku
obrotowego

w tym zabezpieczone na
majątku jednostki

1.

Gwarancje

0,00

0,00

2.

Poręczenia

40 478 338,06

0,00

40 478 338,06

0,00

2.1.

w tym poręczenia wekslowe

3.

Roszczenia sporne

0,00

0,00

4.

Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy

0,00

0,00

5.

Inna specyfikacja, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 478 338,06

0,00

5.1.

hipoteki

5.2.

zastawy
SUMA (1+2+3+4+5)

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne
Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów

Lp.

Pozycja bilansowa

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

B.IV. Rozliczenia
międzyokresowe

48 416,68

93 487,60

1.

Ubezpieczenia majątkowe

2.

Ubezpieczenia osobowe

0,00

0,00

3.

Czynsze

0,00

0,00

4.

Prenumerata

0,00

0,00

5.

Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a
zobowiązaniami zapłaty za nie

0,00

0,00

6.

Inne

0,00

325,98

48 416,68

93 813,58

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

B.IV. Rozliczenia
międzyokresowe
SUMA (1+2+3+4+5+6)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne
Lp.

Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów

Pozycja bilansowa

1.

Naprawy gwarancyjne, reklamacje

0,00

0,00

2.

Usługi wykonane, niezafakturowane

0,00

0,00

3.

Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy, nagrody
jubileuszowe i inne świadczenia

0,00

0,00

4.

Pozostałe (Prosument, sprzedaż nieruchomości na raty)

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

855 016,21

574 703,30

5.

Czynsze

D.IV Rozliczenia
międzyokresowe

557 761,22

517 763,49

1 412 777,43

1 092 466,79

SUMA (1+2+3+4)

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

1.

Otrzymane gwarancje

2 040 580,59

2 744 170,18

2.

Otrzymane poręczenia

0,00

0,00

2 040 580,59

2 744 170,18

SUMA (1+2)

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota wypłaconych świadczeń
pracowniczych

1.

Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (brutto), § 4010

30 653 701,10

2.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (§ 4040)

2 277 131,35

3.

Składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w
tym od 13-tki (§ 4110, § 4120)

6 083 080,71

4.

Nagrody jubileuszowe (§ 4010)

657 099,16

5.

Odprawy emerytalne i rentowe (§ 4010)

490 367,81

6.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (§ 4010)

76 886,03

7.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)

8.

Inne świadczenia pracownicze*

150 215,56

9.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, w tym 13-tki (§ 4780)

13 353,20

SUMA (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

41 838 349,98

1 436 515,06

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

13 334 762,97

19 547 779,43

- skapitalizowane odsetki

0,00

0,00

- skapitalizowane różnice kursowe

0,00

0,00

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
wytworzonych w roku obrotowym
w tym:

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

1.

Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie

0,00

0,00

2.

Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie

0,00

21 876,50

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Wyszczególnienie

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

4 794 709,59

3 859 800,92

1 415 500,00

256 700,00

0,00

0,00

2.1. Umorzenie pożyczek udzielonych

0,00

0,00

2.2. Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych

0,00

0,00

2.3. Różnice kursowe dotyczące projektów

0,00

0,00

2.4. Inne

0,00

0,00

Lp.
1.

Środki pieniężne budżetu, w tym:

1.1 wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym
2.

Wynik na operacjach niekasowych, z tego:

