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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
nazwę jednostki
Starostwo Powiatowe w Sanoku
siedzibę jednostki
Sanok
adres jednostki
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie zawiera
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się
wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10.000 zł są uznawane za środki trwałe,
obejmowane są ewidencją bilansową i podlegają amortyzacji przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonując odpisów stopniowo, raz
w roku, w grudniu. Składniki majątkowe o wartości jednostkowej powyżej 600 zł , ale nie wyższej niż
10.000 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe i obejmowane są ewidencją bilansową z jednoczesnym
dokonaniem od nich jednorazowych odpisów umorzeniowych w ciężar kosztów. Wartości niematerialne
i
prawne,
o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł podlegają odpisom amortyzacyjnym przy zastosowaniu
stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i
prawne o wartości początkowej niższej lub równej niż 10.000 zł umarza się jednorazowo dokonując
odpisu w ciężar kosztów. Bez względu na wartość, podlegają ewidencji bilansowej.
Odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub
wartości
niematerialnej
i prawnej do używania. Dla umorzenia wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych przyjmuje się metodę liniową. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie
roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu itp. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na
ostatni dzień miesiąca w którym był użytkowany.
Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są
bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość
niezużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając
równocześnie koszty działalności. Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom
nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w
cenach zakupu.
W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia lub koszcie
wytworzenia
z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez
jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu/nabycia.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności
dokonywane
są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Zobowiązania wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach Kosztów
rodzajowych. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5.
II.
1.
1.1.

inne informacje
brak
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

G
Wartość
R
początkowa
U
Nazwa grupy rodzajowej środków
środków trwałych
P trwałych oaz wartości niematerialne
oraz WNiP wg stanu
A
i prawne
na początek roku
obrotowego
K
Ś
T
2
1
3
0 GRUNTY
927 444,83 zł
1 BUDYNKI I LOKALE oraz …
4 370 683,38 zł
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
2
WODNEJ
7 312 886,82 zł
Razem grupy 1-2
11 683 570,20 zł
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
49 565,07 zł
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
4
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
1 668 466,04 zł
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
5
SPECJALISTYCZNE
- zł
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
611 945,46 zł
Razem grupy 3-6
2 329 976,57 zł
7 ŚRODKI TRANSPORTU
341 166,50 zł

Zwiększenie wartości początkowej

nabycie

przemieszczenia

4
874 482,97 zł
282 832,49 zł

5
- zł
372 690,00 zł

14 381 161,06 zł
14 663 993,55 zł
- zł

- zł
372 690,00 zł
- zł

Ogółem zwiększenie
wartości
początkowej (4+5+6)

aktualizacja
wartości
6
- zł

Ogółem
zmniejszenie
wartości
początkowej
(8+9+10)

Zmniejszenie wartości początkowej

zbycie

likwidacja

8

9

7
874 482,97 zł
655 522,49 zł

Wartość
początkowa wg
stanu na koniec
roku obrotowego
(3+7-11)

inne

-

zł
zł

-

zł
zł

10
940 538,54 zł
2 318 526,69 zł

11
940 538,54 zł
2 318 526,69 zł

12
861 389,26 zł
2 707 679,18 zł

-

zł
zł
zł

16 428 048,84 zł
18 746 575,53 zł
- zł

16 428 048,84 zł
18 746 575,53 zł
- zł

5 265 999,04 zł
7 973 678,22 zł
49 565,07 zł

-

zł
zł
zł

14 381 161,06 zł
15 036 683,55 zł
- zł

-

zł
zł
zł

824 916,16 zł

-

zł

-

zł

824 916,16 zł

-

zł

30 089,29 zł

-

zł

30 089,29 zł

2 463 292,91 zł

- zł
82 895,04 zł
907 811,20 zł
- zł

-

zł

-

zł

-

zł

-

zł
zł

-

zł
zł

- zł
82 895,04 zł
907 811,20 zł
- zł

-

zł
zł

- zł
31 689,17 zł
61 778,46 zł
- zł

-

zł
zł
zł
zł

- zł
31 689,17 zł
61 778,46 zł
- zł

- zł
663 151,33 zł
3 176 009,31 zł
341 166,50 zł

209 244,14 zł
- zł
550 410,64 zł

32 097,25 zł
- zł
32 097,25 zł

-

zł
zł
zł

-

zł
zł
zł

32 097,25 zł
- zł
32 097,25 zł

19 638,70 zł
- zł
19 638,70 zł

-

zł
zł
zł

19 638,70 zł
- zł
19 638,70 zł

221 702,69 zł
- zł
562 869,19 zł

15 491 402,24 zł

16 478 384,97 zł

372 690,00 zł

-

zł

16 851 074,97 zł

19 638,70 zł

19 687 114,07 zł

19 768 531,23 zł

12 573 945,98 zł

276 424,28 zł

568 491,66 zł

-

zł

-

zł

568 491,66 zł

-

zł

-

zł

-

zł

-

zł

276 424,28 zł

568 491,66 zł

-

zł

-

zł

568 491,66 zł

-

zł

-

zł

-

zł

-

zł

844 915,94 zł

15 767 826,52 zł

17 046 876,63 zł

372 690,00 zł

-

zł

17 419 566,63 zł

19 768 531,23 zł

13 418 861,92 zł

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 INWENTARZ ŻYWY
Razem grupy 8-9
8

Razem środki trwałe
10

Wartości niematerialne i prawne
020/071
Razem wartości niematerialne i
prawne
Razem środki trwałe i wnip

19 638,70 zł

-

zł
zł
zł

61 778,46 zł

61 778,46 zł

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego
G
R
U
P
A

Nazwa grupy rodzajowej środków
trwałych oaz wartości niematerialne i
prawne

Umorzenie - stan na
początek roku
obrotowego

Aktualizacja

Amortyzacja za
rok obrotowy

13

14

15

K
Ś
T

0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE oraz ...
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
2
WODNEJ
Razem grupy 1-2
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
4
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
5
SPECJALISTYCZNE
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
Razem grupy 3-6
7 ŚRODKI TRANSPORTU
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI
8 I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
9 INWENTARZ ŻYWY
Razem grupy 8-9

Razem środki trwałe
10

Wartości niematerialne i prawne
020/071
Razem wartości niematerialne i
prawne
Razem środki trwałe i wnip

Inne

Razem zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

Zmniejszenie
umorzeniam

17

18

19 687 114,07 zł

844 915,94 zł

Wartość netto składników
Umorzenie - stan na
aktywów
koniec roku
Stan na początek Stan na koniec
obrotowego (13+17roku
roku
18)
obrotowego (3- obrotowego (12-

16
-

zł

- zł
187 461,29 zł

- zł
1 162 968,25 zł

- zł
1 148 022,17 zł

- zł
2 247 154,25 zł

19)
21
861 389,26 zł
1 559 657,01 zł

-

zł
zł
zł

356 984,59 zł
544 445,88 zł
3 263,92 zł

906 825,51 zł
2 069 793,76 zł
- zł

1 303 154,70 zł
2 451 176,87 zł
31 768,90 zł

5 459 891,20 zł
7 707 045,45 zł
21 060,09 zł

3 962 844,34 zł
5 522 501,35 zł
17 796,17 zł

162 333,38 zł

35 533,22 zł

197 866,60 zł

30 089,29 zł

1 788 198,01 zł

48 045,34 zł

675 094,90 zł

- zł
25 533,97 zł
191 131,27 zł

- zł
92 297,21 zł
127 830,43 zł

- zł
117 831,18 zł
318 961,70 zł

- zł
86 465,53 zł
116 554,82 zł

- zł
523 448,39 zł
2 343 415,30 zł

- zł
119 862,72 zł
188 968,15 zł

- zł
139 702,94 zł
832 594,01 zł

- zł
2 123 529,13 zł

-

zł
zł

- zł
187 461,29 zł

1 852 995,62 zł
3 976 524,75 zł
28 504,98 zł

-

zł
zł
zł

356 984,59 zł
544 445,88 zł
3 263,92 zł

1 620 420,70 zł

-

zł

- zł
492 082,74 zł
2 141 008,42 zł

-

zł
zł
zł

341 166,50 zł

-

zł

-

206 368,66 zł
- zł
547 535,16 zł

-

zł
zł
zł

4 161,35 zł
4 161,35 zł

13 348,25 zł
- zł
13 348,25 zł

6 665 068,33 zł

-

zł

739 738,50 zł

257 255,24 zł

-

zł

257 255,24 zł

-

zł

6 922 323,57 zł

-

zł

zł

-

zł

-

zł

19

-

13)
20

zł

341 166,50 zł

-

zł

-

zł

17 509,60 zł
- zł
17 509,60 zł

14 170,71 zł
- zł
14 170,71 zł

209 707,55 zł
- zł
550 874,05 zł

2 875,48 zł
- zł
2 875,48 zł

11 995,14 zł
- zł
11 995,14 zł

141 178,68 zł

880 917,18 zł

2 200 519,29 zł

5 345 466,22 zł

7 898 889,08 zł

7 228 479,76 zł

117 999,69 zł

3 745,35 zł

121 745,04 zł

-

zł

379 000,28 zł

19 169,04 zł

465 915,66 zł

117 999,69 zł

3 745,35 zł

121 745,04 zł

-

zł

379 000,28 zł

19 169,04 zł

465 915,66 zł

857 738,19 zł

144 924,03 zł

1 002 662,22 zł

2 200 519,29 zł

5 724 466,50 zł

7 918 058,12 zł

7 694 395,42 zł

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w ty, dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
informacjami
nie dotyczy
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych
nie dotyczy
wartość gruntów użytkowanych wieczyście
nie dotyczy
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu
Stan na początek
roku obrotowego

Grupa wg KŚT

Lp.

Zwiększenia
1

1.

2

3

Grunty

-

-

zł

-

zł

12 557,03 zł

-

zł

-

zł

12 557,03 zł

119 049,25 zł

119 049,25 zł

4. Środki transportu
Inne środki trwałe,
5. narzędzia przyrządy
6.

1.6.

1.7.

zł

-

zł

-

zł

zł

-

zł

-

zł

-

zł

7,71 zł

-

zł

7,71 zł

-

zł

131 613,99 zł

-

zł

7,71 zł

-

Razem

-

131 606,28 zł

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

1
1.
2.

3.

4.

5.

1.8.

4

zł

Budynki, lokale i obiekty
2. inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i
3. maszyny

Stan na koniec
roku
obrotowego (3+45)
Zmniejszenia
5
6

Zmiany stanu w trakcie roku
obrotowego

Grupa należności

2
Odpisy od DSP
Odpisy
od
opracowań
Geodezyjnych
Należności
z
tytułu dostaw i
usług
Pożyczki
udzielone przez
JST
Należności
krótkoterminowe
RAZEM

Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
Zwiększenia

3
615 118,36 zł
674,84 zł

4
59 058,55 zł

466 684,76 zł

1 082 477,96 zł

zmniejszenia
Wykorzystanie
Uznanie za
zbędne
5
6

Stan na koniec
roku
obrotowego
(3+4-5-6)

674,84 zł

7
674 176,91 zł
0 zł

40 574,21 zł

54 878,86 zł

452 380,11 zł

99 632,76 zł

55 553,70 zł

1 126 557,02 zł

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

1.9.

nie dotyczy
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
Zobowiązania
wobec

Okres wymagalności
Do 1 roku

Powyżej 1 roku do 3 lat

Powyżej 3 lat do 5 lat

Razem

Powyżej 5 lat

Stan na
Początek
roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

Początek
roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

Początek
roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

Początek
roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

Początek
roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
1.Jednostek
powiązanych:
a/z tytułu
dostaw i usług
b/inne
2.Pozostałych
jednostek:
a/kredyty i
pożyczki
b/z tytułu
emisji dłużnych
papierów
wartościowych
c/z tytułu
dostaw i usług
d/z tytułu
podatków, ceł,
ubezpieczeń i
innych
świadczeń
e/z tytułu
wynagrodzeń
f/inne (jakie?)

0,00

0,00

0,00

0,00

2 982 276

1 988 184

20 749 593

18 263 491

23 731 869

20 251 675

0,00

0,00

0,00

0,00

2 982 276

1 988 184

20 749 593

18 263 491

23 731 869

20 251 675

Razem

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
Lp.

Rodzaj zabezpieczenia

Stan na:
Początek roku obrotowego

Koniec roku obrotowego

4
1 970 611,63

5
2 219 139,77

1
1.

2
Gwarancji i poręczeń:

2.

Kaucji i wadiów

-

-

3.

Nieuznanych roszczeń wierzycieli

-

-

4.

Inne (jakie?)

-

-

5.

Razem

1 970 611,63

2 219 139,77

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.

Nazwa

Kwota

1
1.

2
Odprawy emerytalne

3
107.712,00

2.

Nagrody jubileuszowe

177.735,23

3.
4.

Ekwiwalenty za niewykorzystany
urlop
Inne

313.700,00

5.

Razem

609.253,17

10.105,94

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
Lp.

Stan na początek roku
obrotowego

Zmiany w trakcie roku obrotowego
Zwiększenia

2.3.

2.4.

2.5.

Zmniejszenia

1

3

4

5

6

1.

3.738.179,73

14.907.081,43

15.476.410,19

3.168.850,97

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy
Informacje 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
Inne informacje – zestawienie wydatków poniesionych w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19
Lp.

Treść

Kwota

1
1
2

2
Środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki
Plakaty – akcja szczepień

3
4.346,00
576,75

3

Atomizer do płynu dezynfekującego

4

Badania na przeciwciała

5

meble

6

Osłona plexi

7

Przeciwdziałanie COVID-19 – dotacja dla
DPS Zagórz
Przeciwdziałanie COVID-19 – dotacja dla
CARITAS Przemyśl
RAZEM

8

3.

Stan na koniec roku obrotowego
(3+4-5)

204,00
14.766,00
9.495,60
653,42
25.660,00
23.343,00
79.044,77

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

Lp.
1
1

Treść
2
Nazwa realizowanego projektu :

Stan na początek
okresu obrotowego
3

Stan na koniec okresu
obrotowego

Uwagi

4

5

„Karpaty – kraina ryb wędrownych”

Nr umowy:

PLBU.01.02.0018-0969/19-00

89 920,75 zł
”Nowa jakość kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Nr 2
w Sanoku”

406 139,43 zł
"Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej" w ramach 2 osi
priorytetowej "Cyfrowe
Podkarpackie" RPO Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
2 270 694,43 zł
2

Data zawarcia
umowy: 25.11.2019
Czas realizacji:
01.01.2020 188 021,11 zł 31.12.2021
Nr umowy:
RPPK.09.04.00-180003/19-00
Data zawarcia
umowy: 10.07.2019
Czas realizacji:
01.08.2019713 626,29 zł 30.09.2022
Nr umowy:
18/2016
Data zawarcia
umowy: 01.03.2016
Czas realizacji:
2 992 430,76 zł 2018 do 2021

Umowy :
-……………..
-……………..

3

Inne (jakie ? )
-……………..
Razem

2 766 754,61 zł

3 894 078,16 zł

22.03.2022
……………………………….
(główny księgowy)

……………………………………
(rok, miesiąc, dzień)

……………………………………
(kierownik jednostki)

