
INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: 

1. 

Sprawozdanie finansowe na które składają się: 
- bilans,  
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), 
- zestawienie zmian w funduszu jednostki, 
- informacja dodatkowa, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na 
podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące 
okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 

1.1 nazwa jednostki 

 Związek Komunalny Biebrza 

1.2 siedziba jednostki 

 Zabiele, gmina Jaświły 

1.3 adres jednostki 

 Zabiele 37, 19-124 Jaświły 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 

- działania w zakresie ochrony środowiska na terenie gmin wchodzących w skład Związku, 
- realizacja zadań mających na celu zatrzymanie, a następnie odwrócenie niekorzystnych 
zmian zachodzących w środowisku naturalnym Dorzecza Biebrzy, 
- prowadzenie studiów i badań w zakresie racjonalizacji korzystania ze środowiska, 
- realizacja programu rozwoju i promocji turystyki i agroturystyki wraz z obiektami 
infrastruktury towarzyszącej na terenie gmin tworzących Związek, 
- inicjowanie współpracy międzyregionalnej i zagraniczej ze szczególnym uwzględnieniem 
współpracy przygraniczej, 
- działania na rzecz rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich w ramach programów 
współfinansowanych z funduszy pomocowych, 
- realizacja zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
- realizacja zadań związanych z gospodarką energetyczną, drogownictwa, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, 
- działania na rzecz rozwoju infrastruktury związanej z oświatą, kulturą, ochroną zdrowia, 
- realizacja zadań z zakresu promocji oraz działań informacyjno-edukacyjnych. 

2. 
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok 

  

3. 
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 
nie dotyczy 

  

4. 

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji) 
W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), 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 (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.). 
Wartości niematerialne i prawne: 
- zakupione z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia.  
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w 
decyzji.  
- otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości 
określonej w umowie o przekazaniu.  
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:  
- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią 
istotniej wartości,  
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z 
uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,  
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w 
wartości określonej w umowie o przekazaniu,  
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w 
wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,  
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości 
wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.  
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w 
wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalony na dzień bilansowy.  
Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy umorzeniowe, które obciążają 
fundusz jednostki. 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000zł i okresie 
użytkowania dłuższym niż 1 rok umarza się stopniowo, według stawek i zasad określonych w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Długoterminowe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przyjęcia w cenie nabycia. 
Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe w tym udziały w innych jednostkach, 
wyceniane są w cenie nabycia. 
Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej poszczególnych 
rodzajów długoterminowych aktywów finansowych. 
Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie 
dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie 
z zachowaniem zasady ostrożności.  
Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez 
względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w 
wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny. 
Odpisy aktualizujące wartość powyższych należności zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju 
należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 
Odpisy aktualizujące wobec dłużników: 
- postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości– dokonywane są w pełnej wysokości 
- wobec których oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie 
wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego (na 
podstawie posiadanych informacji od komornika) – dokonywane są w pełnej wysokości 



 
Odpis dokonywany jest w stosunku do należności głównej i odsetek. 
Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 
W Związku Komunalnym Biebrza nie tworzy się rezerw. 
Wydatki poniesione na materiały biurowe, materiały promocyjne oraz środki czystości odnosi 
się bezpośrednio w koszty w pełnej wysokości, wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. 
Uważa się je za zużyte w momencie przyjęcia do użytkowania. Inwentaryzacja tych składników 
nie jest dokonywana. 
Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie 
podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczenia międzyokresowego kosztów, 
księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. 
Refundacje i zwroty poniesionych wcześniej wydatków związanych z kosztami zastępstwa 
procesowego oraz opłat sądowych, które wpłyną w danym roku budżetowym księgowane są 
na zwrot wydatków i kosztów danego roku za wyjątkiem zwrotów, które wpływają w 
następnym roku budżetowym. 

  

5. inne informacje 

  

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. 

Zmiany umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Wyszczególnienie Wartość brutto 
na początek 

roku 

Stan umorzenia 
na początek 

roku 

Umorzenie za 
2019 rok 

Wartość netto 
na koniec roku 

Środki trwałe w 
tym: 

3.937.971,56zł 919.171,99zł 177.021,07zł 2.841.778,50zł 

Grupa 2 – Obiekty 
inżynierii lądowej i 

wodnej 

3.933.801,66zł 915.002,09zł 177.021,07zł 2.841.778,50zł 

Grupa 4 – 
Maszyny, 

urządzenia i 
aparaty ogólnego 

zastosowania 

4.169,90zł 4.169,90zł 0,00zł 0,00zł 

Wartości 
niematerialne i 

prawne 

187.814,20zł 187.814,20zł 0,00zł 0,00zł 

Wyszczególnienie Wartość netto środków 
trwałych i wartości 

Wartość netto środków 
trwałych i wartości 

 



niematerialnych i prawnych 
na początek roku (wartość 

początkowa minus 
umorzenie) 

niematerialnych i prawnych 
na koniec roku (wartość 

początkowa minus 
umorzenie) 

Środki trwałe w tym: 3.018.799,57zł 2.841.778,50zł  

Grupa 2 – Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

3.018.799,57zł 2.841.778,50zł  

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia 
i aparaty ogólnego 

zastosowania 

0,00zł 0,00zł  

Wartości niematerialne i 
prawne 

0,00zł 0,00zł  

Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
 
Wartość pozostałych środków trwałych umarzanych w 100% w momencie przyjęcia do 
użytkowania – 19.251,01zł 
Wartość pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w momencie 
przyjęcia do użytkowania – 5.744,98zł 
 

  

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 
nie dotyczy 

  

1.6. 

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz 
dłużnych papierów wartościowych 
Związek Komunalny Biebrza posiada 32.712 udziałów w spółce BIOM Sp z o.o. o wartości 
nominalnej 500zł każdy na łączną wartość  16.356.000zł. W 2019 roku stan udziałów w 
porównaniu do roku poprzedniego nie uległ zmianie. 

  

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) 
W 2019 roku nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. 

  

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  - brak zobowiązań długoterminowych 

b) powyżej 3 do 5 lat-  brak zobowiązań długoterminowych 

c) powyżej 5 lat - brak zobowiązań długoterminowych 

  

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 
brak rozliczeń międzyokresowych  

  

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

  

1.15. 

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

§ wydatków 

budżetowych Kwota 

§4010                              185.012,35 zł  

§4040                                16.392,76 zł  

§4110                                27.199,35 zł  

§4120                                  2.534,46 zł  

§4170                                  3.300,00 zł  



§4280                                         0,00 zł  

§4440                                  3 091,96 zł  

§4700                                     553,65 zł  

Razem:                              238.084,53 zł  
 

  

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 
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 

 

Agnieszka Okulczyk                                         2020-03-16                                                  Andrzej Lićwinko 

…..................................                     ….......................................                                 …................................. 


