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000514265

I. Wprowadzenie (10 sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

t.1 Nazwajednostki Świętokrzyski Urząd Wojewódzki tY Kielcach

1.2 Siedzibajednostki Kielce

1.3 Adresjednostki IX.WiekówKielc3 25-516 Kielce

1.4 Podstawowy przedmiot dzialalności jednostki Realizacja zadań Wojewody Świętokrzyskiego

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2018

3 Agregat? (Tak / Nie) Tak

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się ty sposób ciągły. dokonując
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych. jednako”vej wyceny aktytvów, ustala się wynik
finansowy i sporzadza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne
lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

4.1

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Dla środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł jednostki przyjeły metodę amrtyzacji liniową według
stawek amortyzacyjnych ustaloaych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

5 inne Odpisy amortyzacyjne od środków trwalych i wartości niematerialnych powyżej kwoty przewidzianej w
przepisach, dokonywanywane są raz ty roku, metodą liniową, Srodki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
poniżej wartości przewidzianej ty przepisach umarzane są jednorazowo ty 100% ty miesiącu przyjęcia do
użytkowania.

4 środki trwale o wartości Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekmczającej 10 000 zł podlegają
nieprzekraczającej 10 000 jednorazowo umorzeniu ty 100% ty miesiącu przyjęcia do używania
zł. podlegają jednorazowo
umorzeniu ty 100% w
miesiącu przyjęcia do
używania. przez spisanie w
koszty

4.2

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

] wyceniane wg cen aabycia Jednostki na dzień bilansowy dokonują wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w
wartości początkowej wjakiej zostały przyjęte. pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzenio”ve. a takie
o odpisy z tytuhi trwałej utraty wartości tj. wartości netto.

10 ceny ewidencyjne Zakupione materiały znajdują się w magazynie na które jest prowadzona ewidencja ilościowo -wartościowa dla
materiałów w maga~”nie poszczególnych materialów.Ewidencja umożliwia ustalenie obrotów oraz stanów zapasów na koniec każdego
ustalono na poziomie cen okresu sprawozdawczego.
zakupu

11 ewidencja materiałów” Jednostki prowadzoną ewidencję ilościowo-wartościową materiałow. Przyjęcie do rnaeazynu następuje w
biurowych i gospodarczych rzeczt”wistych cenach nabycia. zaś rozchód z magazynu wycenia się metodą FIFO. na dzień bilansowy zapasy
prowadzona ilościowo- wycenia się według rzeczywistych cen nabycia.
wartościowo

12 ewidencja materiałów” Metoda dotyczy materiałów niskocennych.
niskocennych prowadzona
ilościowo

13 inne Należności „vycenia się wg wartości nominalnej a na dzień bilanso”vv w w”sokości wymaganej zapłan” tj.
łącznie z odsetkami z zachowaniem ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto czyli Po pomniejszeniu o wartość
ewentualnych odpisó” aktualizujących należności w”atpli”ve



9 zakupione materialy Zakupione inaterialy (towary) są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar wlaściwego konta kosztów, zaś
odnoszone są bezpośrednio wykazane podczas inwentaryzacji (przeprowadzanej z końcem roku) niezużyte niaterialy (towary)
U” ciężar kosztów w” dniu ich przedstawiane są w bilansie w stanie zapasów przy jednoczesnej korekcie odpowiednich kosztów o wartość
zakupu (ego stanu pod datą ostatniego dnia roku.

4 wyceniaae „vg wartości Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku darowizny, z uwzględnieniem stopnia
tynko”ej z dnia nabycia dotychczasowego zużycia lub wai-tości określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodplatnym

przekazaniu.

5 wyceniane wg „vartości Jednostki rzeczowe aktywa trwale otrzymane nieodplatnie od innych jednostek wyceniają wedlug wartości
określonej wdecyzji określonej w decyzji.
właściwego organu

6 wyceniane wg wartości Skladniki majątkowe wycenia się wg cen nabycia~ środki trwale, pozostale środki trwale, wartości niematerialne
wynikającej z posiadanych i prawne ujawnione w trakcie inwentaiyzacji wycenia się wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem
dokumentów lub wyceny stopnia ich zużycia. a otrzymane na podstawie daro”vizny w wartości określonej w umowie.
komisji inwentaryzacyjnej

7 wyceniane w wysokości Jednostki środki trwale w dniu przyjęcia do u~”vania wyceniają w przypadku zakupu wedlug cen nabycia. W
kosztów poniesionych w bilansie rzeczowe skiadniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenie nabycia z u”vzględnieniem zasady
zwiazku z ich nabyciem ostrożnej wyceny.

8 wyceniane wg wartości Należności i zobowiazania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
nominalnej Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuję się w kwocie wymagalnej zaplaty Srodki pieniężne w

kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

3 wyceniane wg wartości Środki trwale oraz wartości niemateriatne i prawne zgodnie z art 28 ostawy o rachunkowości.
przeszacowanej

5. Inne informacje

przyjęty próg istotności Jednostka przyjela próg istotności w wysokosci 5 % wyniku ftnansowego

Kod

7

6

Informacja

zmiana zasad
rachunkowości

inne

Dodatkowy opis

Zmiana limitu „vartości środków trwatych z kwoty 3 500 na tO 000w 2018 r.

Jednostki na podstawie art.4 ust.4 Ustawy o rachunkowości korzystają z moŻliwości stosowania uproszczenia w
rozliczeniu międzyokresowym kosztów Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem
porównawczym rachunek zysków i strat na koncie „wynik finansowy”. Ewidencja i rozliczanie kosztów
działalności podstawowej przebiegają w zespole „4”, tj. na kontach kosztów rodzajowych.

II. Dodatkowe informacje” objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegót Wartość Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia Inne Ogólem
nienie początkowa wewnętrzne zwiększenia

(brutto) stan na (3+4+5+6)
początek roku

obrotowego

— (2) (3) ~4) (5) (6) (7)
I Wartości 4 154 143,72 0,00 124 963,14 0,00 9 132,14 134 095,28

niematerialne
i prawne

I Środki trwale 224 114 353,53 0,00 24 696 314,33 5641 164,73 I 508 589,63 31 845 868,69

1.1 Grunty 13917 442,88 0,00 29 500,00 0,00 0,00 29 500,00

1.1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego.
przekazywane
\„
użytkowanie
wieczyste

2 „vyceniane wg kosztu
wytworzenia

Środki tr”vale oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 2$ ustawy o rachunkowości



inI-Iyn~I

l3~ d miotom

Środki tr”vale
placówek

1.2 Budynki, ~ 74463026 0.00 9 202 824,28 4919 525,58 29 950,00 452299,86
lokale i
obiekty
inżyniei”

lądowej i
wodnej

1.3 Urządzenia 29 642 230,34 0.00 2 552 605,64 0,00 853 192,95 3 405 798,59
techniczne i
inaszy~~y

1.4 Środki 46 640 170,02 0,00 10 100 226,97 I 18 500,00 424 987,92 10 613 7 14,89
transportu

1.5 Inne środki 46 169 880,03 0,00 2811 157,44 603 139,15 200258,76 3 614555,35
trwale

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniejszenia Ogółem

Lp. Wyszczegól Aktualizacja Rozchód (np. Przemiesz czeaia Inne Ogółem Wartość
nienie likwidacja, wewnętrzne zmniejszenia początkowa

sprzedaż) (8+9+10-I-Il) (brutto) stan na

koniec roku
obrotowego

(2+7-12)

— (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I Wartości 0,00 91 405,15 0,00 34 082,91 125 488,06 4 162 750,94
niematerialne
i prawne

1 Środki tr”vale 0,00 3 591 791,10 5 666 994,73 747 247,13 9 806 032,96 246 154 I 89,26

LI Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 946 942,88

1.1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
W

użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

1.2 Budynki, 0,00 3 393,00 4919 525,58 1 116,50 4924035,08 96 972 895,04
lokalei
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3 Urządzenia 0,00 796 735.51 628 969,15 99 387,85 I 525090,51 31 522 938,42
techniczne i
maszyny

1.4 Środki 0,00 879 815,26 118500,00 512 961,26 1 511 276,52 55772608,39
transportu

1.5 Inne środki 0,00 I 711 849,33 0,00 133 781.52 I 845 630,85 47 938 804,53
tr”vałe



2 Środki tr”vale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
placówek

1.8 Szczegółowy za kres zmian wartości grup rodzaj owych środków ti-wałyc li oraz wartości n iematerialnycli i prawnych (C)

Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartość netto

Lp. Wyszczegót Stan Aktualizacja Amortyzacja Inne Inne Stan Stan na Stan na koniec
nicuje umorzenia za rok zwiększenia zmniejszenia umorzenia początek roku roku

na początek na koniec obrotowego obrotowego
roku roku (2—14) (13—19)

obrotowego obrotowego
(14+15+16

+17-18)

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I Wartości 3 778 385,30 0,00 88 158,97 22 196,78 74 074,04 3 914 667,01 375 758,42 248 083,93
niematerialne
i prawne

I Środki twale los 807 866,15 0,00 14758 283,60 2279058,54 3 576 868,03 122268 340,26 115 306487,38 23 885 849,00

t.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 917 442,88 13 946 942,88

11.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stanowiące
wiasność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
„1

użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

1.2 Budynki, 24755 765,16 0,00 3 191 844,98 0,00 12251,27 27 915 358,87 63 008 865,10 69057 536,17
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3 Urządzenia 20 148 027,64 0,00 3 299 876,78 74 188,09 I 283 494,16 22 238 598,35 9494202,70 9284 340,07
techniczne i
maszyny

1.4 Środki 26715 179,68 0,00 5409 655,27 520 820,57 1 420 096,80 31 225 558,72 19 924 990,34 24547049,67
transportu

1.5 Inne środki 57 208 893,67 0,00 2 856 906,57 I 684 049,88 861 025,80 40 888 824,52 8 960 986,36 7 049 980,21
trwale

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan Wartość rynkowa Dodatkowe informacje
na koniec roku

obrotowego)

1.1 Grunty 4 154 844,48 0,00 Jednostka nie dysponuje takimi danymi

1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.2 Budynki, lokale i 14 105 139.34 0,00 Jednostka nie dysponuje takimi danymi
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.3 Urządzenia 853 862,93 0.00IJedno~ka nie dysponuje takimi danymi
techniczne i
maszyny

1.3.1 w tym dobra kultury 0.00 0,00]



[ .4 Środki t ran spo tu 923 64! „44~ 68 900,00~ Wartość rynkowa ustalona na podstawie polis ubezpieczeniowych

1.4.! „v tym dobra kultury ~~o[ 0,00

1.5 Inne środki trwale ! 168 263,14 0,00 Jednostka nie dysponuje takimi danymi

1.5.1 vi tym dobra kultury 0,00 0,00

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

długoterminowych aktywów
trwałych

0,00

0,00

1.4.

Lp. opis Kwota

Wartość eruntów
użytkowanych wieczyście

322 000,00

Dodatkowe informacje

1.5.

Lp.

2

3

4

Wyszczegól
nicuje

Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwale

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych
przez jednostkę środków trwałych, używanych na

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytulu umów leasingu

981 038,00

0,00

29 285,10

559 931,00

0,00

decyzja o trwalym zarządzie

Umowa użyczenia

Dodatkowe informacje

MAN GCBA użyczony przez Komendę Miejską PSP w Kielcach

Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

0,00

0,00

0.00

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

0,00

0,00

0,00

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)

Lp. Należności Stan na początek Zwiększenia W” korz stanie Rozwiązanie Stan na koniec roku
roku obrotowego obrotowego

I Należności krótkoterminowe 4 680 831.191 3 362 822,73 124 284,45 2 089 323,43 5 830 046,04

2 Należności długoterminowe 0,00~ 0,001 0,00 o.oof o,oo~
3 Lac~ak”vota: 4 680 831.l9~ 3 362 822.73~ 124 284.45 2 089 323,43~ 5 830 046.04~

Lp. Diugoterin in Owe
aktywa

1.3.

nietinansowe

2 finansowe

Dodatkowe informacje

Lp. Papiery
wartościowe

1.6.

Akcje i udziały

2 Dłużne papiery
wartościowe

Inne

Dodatkowe informacje



„.8. Dane o stai je rezerw wed lug ceł ii cli u two uze n ia ii a początek roku obrotowego, zwiększeniach, wyko i-zystan 0” rozwiązaniu i stanie
kolcowym

Lp. Rezerwy Stan na początek Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku Dodatkowe
według celu roku obrotowego obrotowego informacje
u twouzen ja

I Rezerwy na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postępowan in
sądowe

2 Inne 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00

3 Laczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kwota:

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym urnową lub wynikającym z innego tytulu
prawnego, okresie spłaty

Lp.

a

b

c

Okres spłaty

powyżej I roku do 3 łat

powyŻej 3 do S lat

powyżej 5 lat

Lączna kwota:

Kwota

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe informacje

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje urnowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje

I z tytułu leasingu 0,00
finansowego

2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. Forma zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje
zabezpieczenia

I Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zastaw („v tym 0,00 0,00 0,00 0,00
rejestrowy łub
skarbowy)

4 Weksel 0.00 0,00 0,00 0,00

S Przewłaszczenie na 0,00 0,00 0,00 0,00
zabezpieczenia

6 Gwarancja bankowa 0,00 0,00 0,00 0,00
lub ubezpieczeniowa

7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Łączna kwota 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niew”kazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp. Rodzaj Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku Kwota
zobowiązania jednostki
warunkowego

I Nieuznane OWO
roszczenia
wierzycieli

2 Udzielone gwarancje 0,00
j poręczenia

3 Inne 0.00

4 Łączna kwota o.oo



I .13. Wykaz sto tnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń ni iędzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stn n owiących różnicę In jędzy wartością otrzyni a nych fina lisowych skladników aktywów a zobowiązali cni zapłaty za ii ie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod~ Czynne RNIK Kwota

1. 13 .2-6

Lp.

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Rozliczenia
lilię d zyo kres owe

Czynne RMK - Inne

Kwota czynnych rozliczeń
ni ię dzyokresowyc h
kosztów (stanowiąca
różnicę między wartością
otrzymanych finansowych
skladników aktywów a
zobowiązaniem zaplaty za
nie)

Bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów

Rozliczenia
miedzyokresowe
przychodów -

równowartość
otrzymanych lub
należnych dochodów
budżetowych dotyczących
przyszłych lat obrotowych.
w tym z tytułu umów
długoterminowych

Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów - inne

Informacje dodatkowe

Ujęcie do rozliczenia w roku 2019 kosztów z tyt. ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia
samochodów slużbowych oraz dostęp do programu prawnego

Należność od Gminy z tytulu rozliczenia kosztów prac remontowych. których wykonanie
nastąpi w kolejnych ola-esach sprawozdawczych. Sytuacja wynikająca z podpisanej
umowy.

Kwota

19 246,76

0,00

0,00

116 913,53

0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis

Łączna kwota
otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i
poręczeń
niewykazanych „v
bilansie

Kwota

375 423,06

Dodatkowe informacje

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe zabezpieczenia należytego wykonania umowy i
zabezpieczenia z tytułu rękojmi wniesiona do Komendy Wojewódzkiej PS? w Kielcach.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.

2

.„

4

Wyszczegól nienie

Odprawy emerytalne
i rentowe

Nagrody
jubileuszowe

Inne

Kwota razem

Kwota

1 178 280,82

1 346 454,47

959 782,66

3 484 517,95

Odprawy emerytalne

Nagrody jubileuszowe

Dodatkowe informacje

Ekwiwalent za odzież ochronną pracowników. refundacja za okulary korygujące wzrok oraz
zakup wody mineralnej w” okresie letnim.

1.16. Jane informacje

Inne infoniiacje

Lp.
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Opis Dodatkowe informacje

[nie dotyczy

k



2. I. „Vyso kośc od pisow a ktualiztij~ cycu Wa ilość zapasów

Lp.

—
2

———

Wyszczegól nienie Kwota

Materiały

Pólproclukty i produkty w loku

Produkty gotowe

Towary

Kwota razem

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyly koszt wytworzenia środków
trwałych w budowie iw roku obrotowym .

Wyszczegól nienie Kwota

Koszt wytworzenia środków trwalych W budo”vie 773 878,91

W tym - odsetki o,oo
W tym - różnice kursowe o,oo

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszezegól nienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

Przychody - 0

nadzwyczajnej wartości

Przychody - które Sprzedaż drzewa usuniętego z posejsi stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej iv
wystąpiły incydentalnie trwałym zarządzie Po”viatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku-ZdrojuNieodpłatnie

przekazany środek tnvały - chłodnia.

Koszty - o nadzwyczajnej
wartości

Koszty - które wystąpiły Wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych. 868,80
incydentalnie

2.4. Należności z tytulu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spra”v 0,00
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczegól nienie Opis Kwota

2.5 Inne informacje W zestawieniu środków trwałych (powyżej) ujęte zostaly 484 456,69
tylko środki trwałe o wartości początkowej powyżej JO
000.00 zł (uprzednio 3 500.00 zł). środki trwałe małej
wartości, umorzone w miesiącu zakupu i przekazania do
użytkowania to kwota 414 852.02 zł. Wartości
niematerialne i prawne to kwota 10 157.51 zł

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

Inne Informacje Opis

Inne Informacje nie wymienione powyżej. jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

In———

28 348,47
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