
INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

  GMINA MOSZCZENICA 

1.2 siedzibę jednostki 

 MOSZCZENICA 

1.3 adres jednostki 

 38-321 Moszczenica , ul. Samorządowa 4 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  Ustawa o samorządzie gminnym 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  01.01.2021-31.12.2021 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

  Sprawozdanie łączne 

4. 
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji) 

 Na podstawie Zarządzenia nr 200/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy Moszczenica oraz podległych jednostek budżetowych 

5. inne informacje 

 nie dotyczy 

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 

 Załącznik tabela nr 1      

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

 Nie dotyczy 

1.3. 
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 Nie dotyczy 

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 

 22.432,17zł 

1.6. 
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 
wartościowych 

 1. 60 udziałów po 1.000,00 zł  -  Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy sp z o.o. 

2. 1 udział o wartości 1.965,00zł – Towarzystwo Kredytu Wzajemnego 



 

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) 

 

 
Odpis aktualizujący należności stanem na 31.12.2021 

    

 Stan na 
początek roku 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec 
roku 

Podatek od 
środków 
transportowych 

 

17.890,00 

 

- 

 

- 

 

17.890,00- 

 

- 

Podatek od 
środków 
transportowych- 
odsetki 

 

13.410,00 

 

 

 

- 

 

13.410,00 

 

- 

Razem 31.300,00  - 31.300,00 - 

1.8. 
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie końcowym 

 nie dotyczy 

1.9. 
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego 
tytułu prawnego, okresie spłaty:  

a) powyżej 1 roku do 3 lat   

    6.050.000,00zł 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

 Nie dotyczy 

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 

 Nie dotyczy 

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

 3.888.399,70zł 



1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 328.759,83 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 

  5.239.019,31zł 

2.3. 
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 
incydentalnie 

 Odszkodowania -0,00zł 

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 

   6.514,82zł 

2.5. inne informacje 

 
1. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 2.239.753,20zł 
2. Umorzenie księgozbioru – 182.627,41zł 

3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 483.965,81zł 

3. 
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

  

.....................................................
....................... 2022-04-27 

............................................................
.................. 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
\\ 



Przemieszczenia

Aktualizacja Przychody Zbycie Likwidacja Inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GR 0 Grunty 561518,01 62390,00 62390,00 0 623908,01

GR I Budynki i lokale oraz 
spółdzielcze prawo do lokalu 
użytkowego i społdzielcze 
prawo do lokalu mieszkalnego 13409868,42 710557,48 710557,48 0 14120425,9

GR II Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 48823052,45 2178110,09 2178110,09 0 51001162,54

GR III Kotły i maszyny 
energetyczne 23769,99 0 23769,99
GR IV Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
zastosowania 639794,32 2900,00 2900,00 500482,45 500482,45 142211,87
GR V Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
zastosowania 21294,27 0 21294,27

GR VI Urządzenia techniczne 2306307,63 4157,49 4157,49 2302150,14

GR VII Środki transportu 78400,00 0 78400,00

GR VIII Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenie, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowane 57332,63 5060,00 5060,00 14133,78 14133,78 48258,85

RAZEM: 65921337,72 2959017,57 2959017,57 18291,27 500482,45 518773,72 68361581,57

                        Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Nazwa grupy składników 
aktywów trwałych

Wartość 
początkowa 

brutto- stan na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenie wartości 
początkowej

Wartość początkowa środków trwałych i jej zmiany

Ogółem 
(3+4+5)

Zmniejszenie wartości początkowej

Ogółem 
(7+8+9)

Wartość 
początkowa brutto- 

stan na koniec 
roku obrotowego 

(2+6-10)



12 13 14 15 16 17 18 19

561518,01 623908,01

3560775,37 343979,24 3904754,61 9849093,05 10215671,29

18807251,78 2133663,81 20940915,59 30015800,67 30060246,95

20021,67 1820,00 21841,67 3748,32 1928,32

582558,28 17534,26 500482,45 99610,09 57236,04 42601,78

17477,62 1400,00 18877,62 3816,65 2416,65

1523766,79 230215,01 4157,49 1749824,31 782540,84 552325,83

76529,97 1870,03 78400,00 1870,03 0

53788,62 2285,67 14133,78 41940,51 3544,01 6318,34

24642170,10 2732768,02 518773,72 26856164,40 41279167,62 41505417,17

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(netto)         (11-

17)

Wartośś netto

Zmniejszenia

Stan na koniec 
roku 

obrotowego

Amortyzacja (umorzenie)

Stan na początek 
roku obrotowego 
(netto)             (2-

12) 

Stan na 
początek roku 
obrotowego Aktualizacja

Amortyzacja 
(umorzenie) za 

rok
Inne 

zwiększenia
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