Informacja dodatkowa
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.
1.1.

nazwę jednostki

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
1.2.

siedzibę jednostki

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego 23
1.3.

adres jednostki

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego 23
1.4.

podstawowy przedmiot działalności jednostki

powiatowa administracja zespolona
2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021-31.12.2021
3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki
samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
nie dotyczy

4.

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

I. Metody wyceny aktywów i pasywów
1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansów według następujących metod:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia w przypadku zakupu albo
kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie lub wartości przeszacowanej w
przypadku aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
(umorzeniowe), a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
2) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad
stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
3) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów poniesionych i pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
4) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według cen nabycia
pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości lub według wartości godziwej. Wartości w cenie
nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej;
5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od
ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy;
6) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności;
7) należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane według
skorygowanej ceny nabycia, a przeznaczone do sprzedaży w okresie 3 miesięcy według wartości
rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej;
8) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie, zgodnie z
umową, następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na
instrumenty finansowe według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej;
9) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
10) kapitały (fundusze) własne w wartości nominalnej.
2. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż 1 rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 200 zł
odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie
materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację
każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 200 zł do 10.000 zł wprowadza się do
ewidencji pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i umarza się
jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł, umarza się
(amortyzuje). Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.).
5. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w okresach rocznych.
6. Umorzenie środków trwałych nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
te środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości
umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano,

przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór. Od ujawnionych środków trwałych nie objętych
uprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym
środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji.
7. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny lub nieodpłatnie od innych podmiotów lub osób fizycznych
wycenia się w wartości ustalonej przez darczyńcę w umowie darowizny lub w umowie nieodpłatnego
przekazania. Jeżeli darczyńca nie wskazał wartości, środki trwałe wycenia się w wartości rynkowej z dnia
nabycia (otrzymania) z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia.
8. Księgi inwentarzowe prowadzone są w programie „AMST SQL – Środki Trwałe” firmy Gravis.
II. Ustalanie wyniku finansowego

1. Wynik finansowy netto ustala się w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat, w którym wykazuje
się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wynik finansowy
ujmowany jest na koncie księgowym 860 „Wynik finansowy”. Wynik finansowy jednostki za rok
obrachunkowy przeksięgowuje się w roku następnym na konto 800 „Fundusz jednostki” pod datą przyjęcia
sprawozdania finansowego.
2. Do celów ustalenia wyniku finansowego jednostki ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4 „Koszty
według rodzajów i ich rozliczenie” w podziałkach według klasyfikacji budżetowej wydatków. Nie prowadzi
się ewidencji kosztów w zespole 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. Do kont zespołu 7
„Przychody, dochody i koszty” prowadzi się ewidencję analityczną umożliwiającą rzetelne ustalenie wyniku
finansowego.
3. Jednostka nie prowadzi konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
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

tabela – Główne składniki aktywów trwałych
1.2.

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

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
nie dotyczy

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
nie dotyczy

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)
nie dotyczy

1.8.

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

1.9.
a)

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

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
nie dotyczy

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

odprawa rentowa – 9.086,40 zł
nagroda jubileuszowa – 3.282,62 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
nie dotyczy

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
nie dotyczy

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

2.5.

inne informacje
nie dotyczy

3.

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

08.03.2022

AGNIESZKA MARYNIK-PAULITZ
..........................................

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

SEBASTIAN ŻWIREK
..........................................

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

