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1.2.

1.3.

1.4

2. 

3.

4.

podstawowy przedmiot działalności

ul. Gen.L.Okulickiego 1 39-450 Baranów Sandomierski

adres jednostki

Baranów Sandomierski

siedziba jednostki

nazwa jednostki

Gmina Baranów Sandomierski

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzednej lub jednostki samorzadu 

terytorialnego wchodzą jednostki sporządzajace samodzielne sprawozdania finansowe

01.01.2018 - 31.12.2018

wykazanie okresu objętego sprawozdaniem

jednostka samorządu terytorialnego - gmina

Sprawozdanie zawiera dane łączne

Omówienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



5.

1.1

Środki trwałe 

oraz wartosci 

niematerialne i 

prawne

Stan na początek 

roku obrotowego

zwiększenia 

ogółem 

aktualizacja 

wartości

zmniejszenia 

ogółem

Stan na koniec 

roku 

obrotowego

aktualizacja 

wartości nabycie

przemieszczen

ie wewnętrzne

aktualizacja 

wartości rozchód

przemieszczeni

e wewnętrzne

inne informacje

1. W roku obrotowym 2018 stosowano przy wycenie aktywów i pasywów zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.), z 

uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. 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. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.):

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:

- w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem w tym nie podlegający odliczeniu VAT),

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na podstawie aktualnej 

ceny rynkowej, 

- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub 

podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w 

wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

- wartość mienia przyjętego po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.

, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

- wartość mienia przyjętego po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.

- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

- wartość mienia przyjętego po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto,  tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

b) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów  poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków 

trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. 

c) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,

d)  materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w 

koszty bieżącej działalności operacyjnej.

e) należności  – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny,

f) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, 

g) środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej,

h) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

w tym: w tym:

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzająwych srodków trwałych, wartosci niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 

W celu dotrzymania terminów sprawozdań w okresie sprawozdawczym ujmuje się wszystkie dokumenty które wpłynęły do  ostatniego dnia każdego miesiąca do dnia 5-tego następnego 

miesiąca, a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy – do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach 

rachunkowych miesiąca następnego z zastrzeżeniem zamknięcia roku ( miesiąca grudnia ).



wartości niematerialne 

i prawne

373 982,43 18 503,47 12 950,67 5 552,80 0,00 7 955,29 0,00 7 955,29 0,00 384 530,61

0 użytki gruntowe 15 827 031,52 658 965,92 0,00 658 965,92 0,00 320 489,34 0,00 0,00 16 165 508,10

1 budynki i lokale oraz 

spółdzielcze prawo do 

lokalu użytkowego i 

spółdzielcze 

własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego

24 554 538,87 6 794 084,30 0,00 6 794 084,30 0,00 3 904 524,15 0,00 3 078 934,47 825 589,68 27 444 099,02

2 obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 59 450 187,08 11 662,00 0,00 11 662,00 0,00 12 085,89 0,00 0,00 0,00 59 449 763,19

3 kotły i maszyny 

energetyczne 132 468,51 4 574,54 0,00 4 574,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 043,05

4 maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania
1 158 500,20 0,00 0,00 0,00 0,00 67 175,40 0,00 67 175,40 0,00 1 091 324,80

5 maszyny, urządzenia i 

aparaty specjalistyczne
6 770 567,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 770 567,70

6 urządzenia 

techniczne 1 921 619,25 318 000,00 0,00 318 000,00 0,00 400 534,11 19 885,43 380 648,68 0,00 1 839 085,14

7 środki transportu 5 194 428,72 687 193,00 0,00 687 193,00 0,00 129 600,00 0,00 129 600,00 0,00 5 752 021,72

8 narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowane
1 628 055,83 532 017,01 0,00 532 017,01 0,00 78 710,39 0,00 78 710,39 0,00 2 081 362,45

9 inwentarz żywy

Razem: 117 011 380,11 9 025 000,24 12 950,67 9 012 049,57 0,00 4 921 074,57 19 885,43 3 743 024,23 825 589,68 121 115 305,78

Umorzenie środków 

trwałych oraz wartosci 

niematerialnych i 

prawnych

Stan na początek 

roku obrotowego
zwiększenia 

zmniejszenia 

ogółem

Stan na koniec 

roku obrotowego
w tym: w tym:



wartości niematerialne 

i prawne
291 098,81

58 979,25

52 646,45 6 332,80 0,00

7 664,53

7 664,53

342 413,53

0 użytki gruntowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 budynki i lokale oraz 

spółdzielcze prawo do 

lokalu użytkowego i 

spółdzielcze 

własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego

8 505 715,38 821 058,24 821 058,24 667 696,32 390 375,06 277 321,26 8 659 077,30

2 obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 20 513 206,74 2 459 947,98 12 059,71 12 059,71 22 961 095,01

3 kotły i maszyny 

energetyczne 48 039,28 8 918,80 8 918,80 0,00 56 958,08

4 maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania
935 686,55 165 193,91 165 193,91 69 953,14 69 563,14 1 030 927,32

5 maszyny, urządzenia i 

aparaty specjalistyczne
4 891 034,16 413 123,78 413 123,78 0,00 5 304 157,94

6 urządzenia 

techniczne 1 675 238,91 80 599,46 164 100,55 1 591 737,82

7 środki transportu 3 839 451,93 838 584,55 4 678 036,48

8 narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowane
1 450 337,73 127 877,65 127 877,65 104 395,82 25 685,43 78 710,39 1 473 819,56

9 inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 42 149 809,49 6 569 435,25 1 887 249,59 46 098 223,04

1.2

1.3

Odpsy 

aktualizujące

aktualna watość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośc aktywów środków trwałych odrębnie dla 

wartość



odpisy dla 

długoterminowych 

aktywów 

niefinansowych

odpisy dla 

długoterminowych 

aktywów 

niefinansowych

1.4.

1.5.

1.6

1.7

Odpisay aktualizujący wartość należności

0

1.8

1.9

a)

b)

c)

1.10

1.11

1.12

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 

nie dotyczy

powyżej 5 lat

nie dotyczy

kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a 

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, 

32 292 819,61

0

0

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub 

nie dotyczy

nie dotyczy

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaneim stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

Stan na początek roku zwiększenia wykorzystanie rzowiązanie Stan na koniec roku 

dane ostanie rezerw według celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie końcowym

0

powyżej 1 rodku do 3 lat

nie dotyczy

 powyżej 3 do 5 lat

0

wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

312 473,60

nie dotyczy

0 0 0 0

wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmów, dzierzawy i 

innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy



1.14

1.15

1.16

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

nie dotyczy

koszt wytworzenia środków trwałcych w budowie, w tym odsetki oraz rożnice kurosowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

17 440 650,05

kwota i charekter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

informacja o kwocie należnosci z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 

nie dotyczy

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majatkowej i finansowej oraz 

nie dotyczy

nie dotyczy

inne informacje

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwaracnji i poręczeń niewykazanych w bilansie

3 930 907,35

kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

nie dotyczy

inne informacje

nie dotyczy

14 922 934,31

wysokość odpisów aktualizujących wartośc zapasów
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