


























Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

Numer identyfikacyjny REGON

Zarząd Powiatu Krapkowickiego

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

sporządzony na dzień: 

31-12-2018 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Opolu

531412533

09E758A432E26F91

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

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)

0,00

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

0,00

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

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

4 336 327,27
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INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególno�ci:

1. 

1.1 nazw� jednostki 

POWIAT KRAPKOWICKI 

1.2 siedzib� jednostki 

Krapkowice 

1.3 adres jednostki 

ul. Kili�skiego 1, 47-303 Krapkowice 

1.4 podstawowy przedmiot działalno�ci jednostki 

Według Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalno�ci publicznej 

2. wskazanie okresu obj�tego sprawozdaniem 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

3. wskazanie, �e sprawozdanie finansowe zawiera dane ł�czne 

Sprawozdanie finansowe zawiera dane ł�czne 

4. 
omówienie przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (tak�e 

amortyzacji) 

1) Aktywa i pasywa wyceniane s� przy uwzgl�dnieniu nadrz�dnych zasad rachunkowo�ci, w sposób przewidziany 

ustaw� o rachunkowo�ci, z uwzgl�dnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporz�dzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrze�nia 2017 r. w sprawie rachunkowo�ci oraz planów kont dla bud�etu pa�stwa, 

bud�etów jednostek samorz�du terytorialnego, jednostek bud�etowych, samorz�dowych zakładów bud�etowych, 

pa�stwowych funduszy celowych oraz pa�stwowych jednostek bud�etowych maj�cych siedzib� poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Ze wzgl�du na nieistotny wpływ na sytuacj� finansow� jednostki przyjmuj� w zasadach wyceny aktywów 

i pasywów nast�puj�ce uproszczenie, które nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne 

przedstawienie sytuacji maj�tkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego – opłacane z góry: 

prenumeraty, opłaty pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia maj�tkowe (i inne) nie podlegaj� rozliczeniom 

w czasie za po�rednictwem rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów, ksi�guje si� je natomiast w koszty miesi�ca, 

w którym zostały poniesione; 

3) W jednostkach nie wyst�puj� rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na 

przyszłe zobowi�zania; 

4) Warto�� nale�no�ci aktualizuje si� uwzgl�dniaj�c stopie� prawdopodobie�stwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizuj�cego. Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci s� dokonywane nie pó�niej ni� na dzie� bilansowy;

5) Podstawowym poziomem istotno�ci warto�ci �rodków trwałych jest kwota wynikaj�ca z ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, w Powiatowym Urz�dzie Pracy 

w Krapkowicach oraz w jednostkach organizacyjnych obj�tych wspóln� obsług� wprowadzono dodatkowy próg 

istotno�ci wynosz�cy 1.000 zł; 

6) Amortyzacji �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych i prawnych o warto�ci pocz�tkowej powy�ej 10.000,00 zł 

dokonuje si� w okresach rocznych na dzie� 31 grudnia danego roku, w równych ratach (metod� liniow�); 

7) Warto�ci niematerialne i prawne oraz trwałe aktywa o okresie u�ytkowania powy�ej 1 roku i warto�ci pocz�tkowej 

do 10.000,00 zł umarza si� w dniu przyj�cia do u�ytkowania. Składniki te obj�te s� ewidencj� ilo�ciowo – 

warto�ciow�. 

5. inne informacje 

Brak 

II. Dodatkowe informacje i obja�nienia obejmuj� w szczególno�ci:



1. 

1.1. 

szczegółowy zakres zmian warto�ci grup rodzajowych �rodków trwałych, warto�ci niematerialnych i prawnych,

zawieraj�cy stan tych aktywów na pocz�tek roku obrotowego, zwi�kszenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji

warto�ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn�trznego oraz stan ko�cowy, a dla maj�tku amortyzowanego

 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

Zgodnie z tabel� „Główne składniki aktywów trwałych” 

1.2. aktualn� warto�� rynkow� �rodków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

Brak Danych 

1.3. 
kwot� dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizuj�cych warto�� aktywów trwałych odr�bnie dla

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

Nie dotyczy 

1.4. warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie 

9.513 zł 

1.5. 
warto�� nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk� �rodków trwałych, u�ywanych na podstawie

umów najmu, dzier�awy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

558.073,45 zł 

1.6. 
liczb� oraz warto�� posiadanych papierów warto�ciowych, w tym akcji i udziałów oraz dłu�nych papierów

warto�ciowych 

Powiat Krapkowicki posiada 10.997 udziałów, ka�dy o warto�ci nominalnej 500 zł w Krapkowickim Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o., ł�czna warto�� udziałów wynosi 5.498.500 zł. 

1.7. 

dane o odpisach aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci, ze wskazaniem stanu na pocz�tek roku obrotowego,

zwi�kszeniach, wykorzystaniu, rozwi�zaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzgl�dnieniem nale�no�ci

finansowych jednostek samorz�du terytorialnego (stan po�yczek zagro�onych) 

L

p.
Grupa nale�no�ci 

Stan na pocz�tek 

roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ci�gu roku obrotowego

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 
Zwi�kszenia Wykorzystanie Rozwi�zane 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Pozostałe nale�no�ci  1 124 841,97 346 655,11 5 451,40 263 678,33 1 202 367,35

2.

Nale�no�ci wymagalne  

z tytułu dostaw towarów  

i usług 

0,00 415,13 0,00 0,00 415,13 

3.
Nale�no�ci z tytułu 

kosztów upomnienia 
84,80 336,80 0,00 44,00 377,60 

  Nale�no�ci z tytułu odsetek 64 905,13 63 561,01 6 282,77 13 413,50 108 769,87 

  Ogółem: 1 189 831,90 410 968,05 11 734,17 277 135,83 1 311 929,95

1.8. 
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na pocz�tek roku obrotowego, zwi�kszeniach, wykorzystaniu,

rozwi�zaniu i stanie ko�cowym 

Nie dotyczy 

1.9. 
podział zobowi�za� długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umow� lub wynikaj�cym 

z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powy�ej 1 roku do 3 lat 

2.620.328 zł 



b) powy�ej 3 do 5 lat 

2.650.328 zł

c) powy�ej 5 lat 

7.265.716 zł 

1.10. 

kwot� zobowi�za� w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowo�ci byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem

na kwot� zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy 

1.11. 
ł�czn� kwot� zobowi�za� zabezpieczonych na maj�tku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

zabezpiecze�

Nie dotyczy

1.12. 

ł�czn� kwot� zobowi�za� warunkowych, w tym równie� udzielonych przez jednostk� gwarancji i por�cze�,

tak�e wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi�za� zabezpieczonych na maj�tku

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpiecze�

4.336.327,27 zł 

1.13. 

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych, w tym kwot� czynnych rozlicze�

mi�dzyokresowych kosztów stanowi�cych ró�nic� mi�dzy warto�ci� otrzymanych finansowych składników

aktywów a zobowi�zaniem zapłaty za nie 

Nie dotyczy

1.14. ł�czn� kwot� otrzymanych przez jednostk� gwarancji i por�cze� niewykazanych w bilansie 

585.649,12 zł  

1.15. kwot� wypłaconych �rodków pieni��nych na �wiadczenia pracownicze 

1.295.366,53 zł 

1.16. inne informacje 

2.081.590,50 zł – nale�no�ci warunkowe w formie weksli obcych in blanco niewykazane w bilansie 

2. 

2.1. wysoko�� odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów 

Nie dotyczy

2.2. 
koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró�nice kursowe, które powi�kszyły koszt

wytworzenia �rodków trwałych w budowie w roku obrotowym 

13.508.113,02 zł 

2.3. 
kwot� i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej warto�ci lub które wyst�piły

incydentalnie 

Nie dotyczy

2.4. 

informacj� o kwocie nale�no�ci z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi

wła�ciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów

bud�etowych 

Nie dotyczy

2.5. inne informacje 

Nie dotyczy

3. 
Inne informacje ni� wymienione powy�ej, je�eli mogłyby w istotny sposób wpłyn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

Nie dotyczy



…………………………….. 

2019.05.09 

……………………….. …………………………… 

(główny ksi�gowy) (rok, miesi�c, dzie�) (kierownik jednostki) 

Ilona 

Adamkiewicz

Elektronicznie podpisany przez Ilona 

Adamkiewicz 

DN: c=PL, 

serialNumber=PNOPL-87080415265, 

cn=Ilona Adamkiewicz, givenName=Ilona, 

sn=Adamkiewicz 

Data: 2019.05.09 13:24:26 +02'00'

Sabina Krystyna 

Gorzkulla

Elektronicznie podpisany przez Sabina 

Krystyna Gorzkulla 

DN: c=PL, serialNumber=PESEL: 

73060301408, cn=Sabina Krystyna 

Gorzkulla, givenName=Sabina Krystyna, 

sn=Gorzkulla 

Data: 2019.05.09 13:26:18 +02'00'

Helga Maria 

Bieniusa

Elektronicznie podpisany przez Helga 

Maria Bieniusa 

DN: c=PL, 

serialNumber=PNOPL-57071507361, 

cn=Helga Maria Bieniusa, 

givenName=Helga Maria, sn=Bieniusa 

Data: 2019.05.09 13:27:00 +02'00'

Dariusz 

Willim

Elektronicznie podpisany przez 

Dariusz Willim 

DN: c=PL, 

serialNumber=PNOPL-75090901438, 

cn=Dariusz Willim, 

givenName=Dariusz, sn=Willim 

Data: 2019.05.09 13:28:18 +02'00'

Maciej 

Józef Lisicki

Elektronicznie podpisany przez Maciej 

Józef Lisicki 

DN: c=PL, 

serialNumber=PNOPL-72112808195, 

cn=Maciej Józef Lisicki, 

givenName=Maciej Józef, sn=Lisicki 

Data: 2019.05.09 13:29:14 +02'00'

Maciej 

Ryszard Sonik

Elektronicznie podpisany przez 

Maciej Ryszard Sonik 

DN: c=PL, serialNumber=PESEL: 

73032101232, cn=Maciej Ryszard 

Sonik, givenName=Maciej 

Ryszard, sn=Sonik 

Data: 2019.05.09 15:23:46 +02'00'
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Ilona 

Adamkiewicz

Elektronicznie podpisany przez Ilona 

Adamkiewicz 

DN: c=PL, 

serialNumber=PNOPL-87080415265, 

cn=Ilona Adamkiewicz, 

givenName=Ilona, sn=Adamkiewicz 

Data: 2019.05.09 13:52:28 +02'00'

Sabina 

Krystyna 

Gorzkulla

Elektronicznie podpisany przez 

Sabina Krystyna Gorzkulla 

DN: c=PL, serialNumber=PESEL: 

73060301408, cn=Sabina Krystyna 

Gorzkulla, givenName=Sabina 

Krystyna, sn=Gorzkulla 

Data: 2019.05.09 13:53:16 +02'00'

Helga Maria 

Bieniusa

Elektronicznie podpisany przez Helga 

Maria Bieniusa 

DN: c=PL, 

serialNumber=PNOPL-57071507361, 

cn=Helga Maria Bieniusa, 

givenName=Helga Maria, sn=Bieniusa 

Data: 2019.05.09 13:54:44 +02'00'

Dariusz 

Willim

Elektronicznie podpisany przez Dariusz 

Willim 

DN: c=PL, 

serialNumber=PNOPL-75090901438, 

cn=Dariusz Willim, 

givenName=Dariusz, sn=Willim 

Data: 2019.05.09 13:55:49 +02'00'

Maciej 

Józef Lisicki

Elektronicznie podpisany przez 

Maciej Józef Lisicki 

DN: c=PL, 

serialNumber=PNOPL-72112808

195, cn=Maciej Józef Lisicki, 

givenName=Maciej Józef, 

sn=Lisicki 

Data: 2019.05.09 13:56:56 +02'00'

Maciej 

Ryszard 

Sonik

Elektronicznie podpisany przez 

Maciej Ryszard Sonik 

DN: c=PL, serialNumber=PESEL: 

73032101232, cn=Maciej Ryszard 

Sonik, givenName=Maciej Ryszard, 

sn=Sonik 

Data: 2019.05.09 15:26:58 +02'00'


