
INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki
Zarząd Mienia Komunalnego

1.2 siedzibę jednostki
ul. Kolejowa 41 77-200 Miastko

1.3 adres jednostki
ul. Kolejowa 41 77-200 Miastko

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
6832Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie

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

Księgi  rachunkowe  jednostki  budżetowej  Zarządu  Mienia   Komunalnego  w  Miastku  zwanej  dalej  w  skrócie  „ZMK”
prowadzone są w siedzibie  jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia
do 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest  miesiąc,  w których sporządza się:-deklarację  ZUS,-deklarację  o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz 
sprawozdania  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  03  lutego  2010r  w  sprawie  sprawozdawczości
budżetowej.  Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera.
Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną,
księgi  pomocnicze,  zestawienia:  obrotów  i  sald  księgi  głównej  oraz  sald  kont  ksiąg  pomocniczych,wykaz  składników
aktywów i  pasywów (inwentarz).  Dziennik prowadzony  jest  w  sposób  następujący:zdarzenia,  jakie  nastąpiły  w danym
okresie  sprawozdawczym,  ujmowane  są  w  nim chronologicznie,zapisy  są  kolejno  numerowane  w  okresie  miesiąca,  co
pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,sumy zapisów (obroty)
liczone są w sposób ciągły,jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników częściowych. Księga główna
(konta  syntetyczne)  prowadzona  jest  na  zasadzie:podwójnego  zapisu,systematycznego  i  chronologicznego  rejestrowania
zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków budżetu jst, które ujmowane są w
terminie ich zapłaty (zasada kasowa),powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. . Księgi pomocnicze
(konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych
dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego.  Forma kont analitycznych dostosowywana jest za każdym razem do
przedmiotu ewidencji konta  głównego. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia
na  nich  rejestrowane  nie  powodują  zmian  w  składnikach  aktywów  i  pasywów.  Na  kontach  pozabilansowych
obowiązuje  zapis  jednokrotny,  który  nie  podlega  uzgodnieniu  z  dziennikiem  ani  innym  urządzeniem  ewidencyjnym.
Ujmowane są na nich :976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych, 998 –
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono:symbole i nazwy
kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz
salda  na  koniec  okresu  sprawozdawczego,  sumę  sald  na  dzień  otwarcia  ksiąg  rachunkowych,  obrotów  za  okres
sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty „Zestawienia obrotów i
sald ” są zgodne z  obrotami dziennika. Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest: dla wszystkich ksiąg
pomocniczych na koniec roku obrotowego (31 grudnia....),dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji.
Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów  Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki
bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie
o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami:
traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, 
a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” 



Rzeczowe aktywa trwałe obejmują :środki trwałe,pozostałe środki trwałe,środki trwałe w budowie (inwestycje).
Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 UOR oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy
Miastko,  a  otrzymane  w  trwały  zarząd  lub  użytkowanie  i  przeznaczone  na  potrzeby  ZMK.  Środki  trwałe  obejmują  w
szczególności:  nieruchomości,  w  tym  grunty,lokale  będące  odrębną  własnością,  budynki,  budowle,maszyny  i
urządzenia,środki transportu i inne rzeczy,ulepszenia w obcych środkach trwałych. 
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,
jeśli  koszty  zakupu  nie  stanowią  istotnej  wartości,w  przypadku  wytworzenia  we  własnym  zakresie  –  według  kosztu
wytworzenia,  zaś  w  przypadku  trudności  z  ustaleniem  kosztu  wytworzenia  –  według  wyceny  dokonanej  przez
rzeczoznawcę,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 godziwej z dnia
otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.  Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem
gruntów, których się nie umarza) wycenia się w  wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na
dzień bilansowy. 
Wartość  początkowa  środków  trwałych  i  dokonane  odpisy  umorzeniowe  podlegają  aktualizacji  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  odrębnych  przepisach.  Na  dzień  bilansowy  dokonuje  się  też  odpisów aktualizujących  wartość  środków
trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 „UOFP”. Wyniki z tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:podstawowe środki trwałe na koncie 011„Środki trwałe”,pozostałe środki
trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”.
Podstawowe  środki  trwałe  finansuje się  ze  środków  na  inwestycje  w  rozumieniu  ustawy  o  finansach  publicznych  i
wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207
z późn.  zm.).Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji  według stawek
amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy) Odpisów
umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych....................”. Amortyzacja obciąża konto „400” na
koniec roku. W jednostce przyjęto : metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i
dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej
aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów
nie podlega aktualizacji. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich
wartości w momencie oddania do używania.  
Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia z 5 lipca 2010”, które finansuje się ze
środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są
ze  środków  na  inwestycje).Obejmują:  środki  trwałe  o  wartości  początkowej  nieprzekraczającej  wielkości  ustalonej  w
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodu  w  100%  ich  wartości  w  momencie  oddania  do  używania.  Pozostałe  środki  trwałe  ujmuje  się  w  ewidencji
ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,
a umorzenie to ujmowane jest  na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji  z kontem 401„Zużycie materiałów i  energii”.Środki  trwałe w
budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych
środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów
zliczone do dnia  bilansowego lub do dnia  zakończenia  inwestycji.  ZMK nie  prowadzi  ewidencji  obrotu materiałowego.
Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.

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

zgodnie z tabelą II.1.1a i I tabelą II.1.1b

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

zgodnie z tabelą II.1.3

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
zgodnie z tabelą II.1.5

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

zgodnie z tabelą II.1.8

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
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
1 195 013,76

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

.............Joanna Szweda.............................            06.03.2020 r.       Jerzy Dolny
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)


