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Nazwii adres jednostki sprawozdawczej: Adresat:
Rcgionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w

Krakowie/OLDi INFORMACIA DODATKOWA
. Generalna Dyrekcja OchronyMogilska 25

31-542 Kraków Informacja dodatkowa Srodowiskwao. I

sporządzona im dzień 31/12/2019 r.
Numa idaayflkacyjny REGON:

120803536

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

LI Nazwajedaostld Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
1.2 Siedzibajednostki Kraków

1.3 Adres jednostki Mogilska 2531-542 Kraków
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jedaostki Współudzid w realizacji polityki ochrony środowiska, kontrola

odpowiedzialnosci za zapobiaaie szkodom w środowisku i ich
naprawie zbieranie danych i opracowywanie infonnacji dotyczących
m. in. programu NaLra 2000, wspólpracaz organami ochrony
środowiska innych paistw, organizacjami międzynarodow%mi.
Komisja Europejską, Głównym Konsawatorem Przyrody, Państwową
Rada Ochrony Przyrody, jednostkami samazędu terytorialnego,
organizacjami ekologicznymi udział w strategicznych ocenach
oddziaływania na środowisko, w3konywnnte zadań zwiazanych z
siocią Natura 2000 oraz z sy5temnn ekozarządzania i audytu, zgodnie
ze stoscwTty przepisami.

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2019

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad olityki) rachunkowości Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostka stonije w sposób
ciągły, zachowując w kolejnych latach te same zasady grupowania
operacji gospodarczych, wycmy aktywów i pasywów. Wynik
finansowy jednostka ustala w oparcie o ustawę o rachunkowości oraz
inne przepisy prawa.

4.t Metoda amortyzacji

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod

4

2

Kod

2

9

8

7

Metoda amortyzacji

środki trwale o wartości
nieprzeknczającs 10000
zł, podlegają jednorazowo
umorzeniu w lOO%w
miesiącu przyjęcia do
używania, przez spisanie w
koszty

metoda liniowa

Metoda wyceny

wyceniane wg cal nabycia

wyceniane wg kosztu
wytworzenia

zaktipiene ma1iały
odnoszone są bapośrednio
w ciężar kosztów w dniu ich
zakupu

wyceniane wg wartości
nominalnej

wyceniane w wysokości
kosztów poniesionych w
zwiqzku z ich nabyciem

Dodatkowy opis

[„owsinIe środki trwale (wyposażenie), których wartość jednostkowa nie przekracza wielkości ustalonej w
przepisach wtawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych. umarza się w lnej
wartości, poprzez spisanie w ciężar kosztów w momencie oddania do używania.

Środki trwale oraz wartości niematerialnej prawie umarza się poprzez spisanie w ciężar kosztów amortyzacji
wedlug stawek amortyzacyjnych nlaeślonych w załączniku do ustany z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych nic rzadziej na dzień bilansowy.

Dodatkowy opis

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne - wedlug cen nabycia (kosztów wytworzenia). pozostałe
środki trwale (wyposażenie); rzeczowe skladniki aktywów obrotowych; zapasy (malcriały)- według ccm
ewidencyjnych niwnym cenom nabycia lub zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.
Środki trwałe wbudowiewycenia sic na dzień bilansowy w wymkości ogółu kosztówpozostajqcych w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytulu trwalej utraty
wartości.

Zakupy art”kulów drobnych, przeznaczonych do jednorazowego i całkowitego zużycia przy wykonywaniu
zadańjak mataialy biurowe są dokonywane na biącc potneby i wydaw”aneodrazu do zuż3cia. Mataiały te
podlegają zużyciu w 100% sit momencie zakupu i wydaniu do zużycia.

Zgodnie z przyjętymi (obowiązującym wjednostce) zasadami (polityki) rachunkowości, środki pieniężne na
rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

Środki trwale w budowie (inwestycje) - w wysokości ogółu kosztów pozostających wbczpośrednim związku z
ich nabyciem lub wytwazeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zgodnie z przyjętymi (obowiązującymi wjednostce) zasadami (polityką) rachunkowości sit RDOŚ w Krakowie
określono próg istotności jako 2% sumy bilansowej roku, którego dotyczę operacje gospodarcze: a) Nieujęte w

6 przyjęty próg istotności

5. Inne informacje

Kod Informacja J Dodatkowy opis
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księgach rachunkowych operacje gospodarcze ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego, przed
jego zatwrdzeniem, których łączna nurtość nic przekracza progu istotności, ujmuje się w księgach
rachunkoth następnego roku obrotowego i nic koryguje sprawozdania finansowego za poprzedni rok
obmtowy b) Korekty błędów popełnionych wpoprzednich latach obrotowych, ktryeh wartość nie przekraeza
progu istotności odnosi się na wynik finansowy roku biżqeego. Korekty błędów popełnionych w poprzinich
łatach obrotowych, których wartość przekracza próg istotności ujmuje się w rozliczaniu wyniku finansowego lat
ubiegłych.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków tnyałych oraz wartości niemateriałnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp \yyszczegól Wartość Aktualizacja Nabycia Pmmiesz ezenia Inne Ogółem
nienie początkowa wewnętrzne zwiększenia

(brutto) stan na (3+445441)
początek roku
obrotowego

— (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I Wartości 69 848,32 8 856.96 0,00 0,00 0,00 8 856,96

niematerialne
i prawne

1 Środid trwałe 2 938 ISS, 8 98 353.25 81 523,51 0,00 L 097 085,40 I 279 962,16

M Grunty 95 845,95 0.00 0,00 0,00 0,00 000

łł.ł Grunty 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

stanowiące
wlasność
ednoslki

samorządu
(ciytorialno,
przekazywane
„V

użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

1.2 Budynki, 497 27,54 0,00 0,00 0,00 I 097 085,40 I 097 085.40

lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

ł .3 Urządzania „156 452.12 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

techniczne i
maszyny

ł .4 Środki 525 13 1,00 1)00 84 523,51 0,00 0,00 84 523,5 I

trans palu

1.5 Inne środki I 273 599,57 98 353.25 0,00 0,00 0,00 98 353.25

Lnyale

2 Środki wwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

placówek
0.00

Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości ińemateńalnych i prawnych (8)

Rodzaj Zmniejszenia Ogólem

Lp. Wyszczegól Aktualizacja Rozchód (np. Przemieszczenia Inne Ogólem Wartość
nienie likwidacja, w ewnętnne zmniejszenia ponątkowa

sprzedaż) (8+9+10+11) (brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+1-l 2)

(8) (9) (tO) (II) (12) (ł3)

ł Wartości 0.00 27 069,73 0,00 0,00 27 069,73 151 635,55

nicmateriałne
i prawne

V Środki tnyałc 0,00 200 053,73 0,00 0,00 200 053,73 4018063,61

1.1 Grunty 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 845,95

0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
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teiytotinlncgo,
przelcazywanc
W
użytkowanie
wieczfltc
innym
podmiotom

12 Budynki, 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 I 593 2 12.94
lokale I
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3 Uiządzmia 0,00 40 102,34 0,00 0,00 40 102,34 416 349,78
technicznej
maszyny

I .4 mdld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 654,5 I
transpstu

1.5 Inne środki 0,00 139951,39 0,00 0,00 15995 1,39 I 212 00043
trwale

_______

0.01
2 Środki trwale 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

placówdc

1.1 Szczegółowy zakres milan wartości gnqi rodzajowych środków trwalych om wartości ińematedalnych i prawnych (C)
Rodzaj Umorzenie Stauirok Wartość netto

Lp. Wyszezegól Stan Aktualizacja Amortyzacjo Inne Inne Stan Stan na Stan na koniec
nienie umorzenia za rok zwiększenia zmniejszenia umorzenia począlek roku roku

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

obrotowego obrotowego
(14+15+16

+17-18)

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
I Wartości 169 848,32 0,00 0,00 8 856,96 21 069,13 151 635,55 0,00 0,00

niematerialne
I pra%yit

I Środki tnyale 2 000 074.45 0,00 232 017.94 0,00 200 053,73 2 032 038.66 938 030,73 I 986 023,93

II Grunty 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ISS 345,95 ISS 845,93

1.1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
stanonqcc
własność
iednosdd
samorządu
toytorialno,
przekazywane
W
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

1.2 Budynki, 7 372,71 0,00 21 321,47 0,00 0,00 34 700,18 489 154,83 I 559 512.76
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3 Uiządzaiia 341 693,18 0,00 38 597.09 0,00 40 102,34 340 189.93 114 156,93 76 159.85
techniczne i
maszyny

1.4 Środki 405 274,08 0,00 53 939.33 0,00 0.00 459223,51 119 356,92 150431.00
trans patu

1.5 Inne środki I 243 732.48 0,00 112 133,95 0,00 139951,39 I 197 925,04 21 866,09 14 075,39
tnyale

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 0,00 0,00
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1.1.1 w tym dobra kultuiy 0,00

1.2 Budynki, lokale i 0,00 0,00
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

1.2.1 w tym dobra kultmy 0,00 0,00

1.3 Urządzenia 0,00 0,00
technicznej
maszyny

1.3.1 w tym dobra kultuty 0.00 0,00

1.4 Środki ransportu 150131,00 330 225,00 zgodnie z akniatną polisą ubezpieczeniową

1.4.1 w tym dobra kultuiy 0,00 0,00

1.5 Inne środki trwale 0,00 0,00

1.5.1 w tym dobra kultuiy 0,00 0,00

1.3. Dlugoterminowe aktpya

1.3. Grunty użytkowane iieczyście

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lp.

2

Lp.

Lp.

I

Lp.

Lp.

Diugote rmin owe
aktywa

nie rlflanso\4t

flnansowc

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

dlugoterminowych nktpyów
tni”alych

0,00

0.00

Opis Kwota

Wartość gruntów 0,00
użytkowanych wiczyścic

li Środki trwale ty”wanc na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytulu umów Ieasiru

3

4

5

1.6. Papiery” wartościowe

3

Wyszczególnienie

Grunty

Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądonyj i wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki transponu

lniE środki trwale

Papiery”
wartościowe

Akcje i udzialy

Diużne papiery
wartościowe

Inne

Należności

Należności kjtkoterminowe

Należności dlugoterminowe

Lączna kwota:

„Wartość nieamortyzowunych
lub nieumananych przez

jednostkę środków trwalych,
używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy

i innych umów”, w tym
z tytulu umów leasingu

0.00

0,00

47505,51

0.00

0,00

Liczba posiadanych
papierów

wa ri aściowyc h

0,00

0,00

0,00

Nie dotyczy

Nic dotyczy

Nie dotyczy

Wartość
posiadanych

papierów
warlościowych

0,00

Stan na początek
roku obrotowego

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Na podstawie protokolu wydania sprzętu konuteroweeo nTazz monitorami z diia
30.01.2018 r. oU7ymanmi z Gcncralncj Dyrekcji Ochrany Srodowiska.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

%Vykorzystanic

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe informacje

I.?. flanc o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykony-staniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostck samonitdu
terytorialnego (stan pożyczek zagrnkonych)

Zwiększenia

2

3

Rozwiązanie

0,00

0,00

0,00

Stan na koniec roku
obrotowego

o,ód
0,00

0,00

1.8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poctek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu1 rozwiązaniu i stanic
końcowym

0,00
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1.12. Łączna kwota zobowiązań wanmkowycb, w tym również udzielonych przez jednostkę glwraixji „poręczeń, także wekslowych,
niew”kaznnych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Lp. Rodzaj Opis charakteru zobowiązania wanzakowego, w tym czy” zabezpieczone na majątku Kwota

zobowiązania jednostki
warunkowego

I Nieuznano Nic dotyczy 0,00
roszczenia
wierzycieli

2 Udzielone gwaralcje Nic dotyczy 0,00
i poręczenia

3 Inne Nic dotyczy 0,00
4 Łączna kwota 0,00

Lp. Rezen.y
wedlug celu
utworzenia

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Rezerwy na
postępowana
sądowe

9269,20

Wykorzystanie Rozwiązanie

0,00 0.00

Stan na koniec roku
obrotowego

9 269,20

Dodatkowe
inko rmacje

0,00 Rozwiqnni
fCZCfl% W

kwocie 9
269,20 zł w
związku z
otrzymaniem
wyroku sądu
sygn aktic
184/16/K A.
Mirek z tytułu
odszkIowania
za szkody
wyrządzone
przez
zwierzęta
chronione -

ąilkL

Lp.

2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy”
3 Lęcznn 9 269,20 0,00 0,00 9 269,20 0,00

byotn:

a

Okres spłaty

b

powyżej I roku do3lnt

Kwota

powyżej IdoS lat

C

1.9. Zobowiązania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowę lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spbty

powyżej $ tat

0,00

Łączna kwota:

Nie dotyczy

0.00 Nie dotyczy

0,00

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

0.00

Lp. Zobowiązania

z tytułu Icasingu
finansowego

2

Kwota

1.10. Infonnacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalitikuje umowy leasbu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a wedlug przepisów o rachwikowoid bylby to leasing finansowy lub zwrotny

z tytułu leasingu zwrotnego

0,00 Nic dotyczy

0,00

Rodzaj

Dodatkowe informacje

Lp.

Nic dotyczy

Forma
zabezpieczenia

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

Kaucja

zobowiązania

„ Hipoteka

3

zabezpieczenia

0.00

W tym na aktywach

Zastaw (w tym
rejestrowy lub
skarbowy)

tnwalych

0.00

0.00

4

0.00

Weksel

obrotowych

5

Informacje

0,00

0,00

Dodatkowe Informacje

Przewłaszczenie nn
zabezpieczenia

0,00

6

0,00

0,00

0,00

Nie dotyczy

0,00

0,00

Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

7

0,00

Nie dotyczy

Inne

0.00

0,00

8

Nie dotyczy

0,00

0,00

Łączna kwota

0,00

0,00

0,00

0,00

Nic dotyczy

0,00

0,00

0,00

0,00

Nie dotyczy

0,00

0,00

0,00

Nie dotyczy

0,00

0,00

0,00

Nic dotyczy
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1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych iy tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokrcsowych
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych ranansoi*ych skladników aktywów a zobowiązaniem zaplaty za nie

Ł13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod Czynne RMK I Kwota

1.13.2-6 Rozliczenia_międzyokresowe

Lp. Rozliczenia Informacje dodatkowe Kwota
międzyokresowe

13.2 Czynne RMK- Inne Nic dotyczy 0,00

13.3 Kwota czynnych rozliczeń Nie dotyczy 0,00
mfędzyoknsowych
kosztów (stanowiąca
różnicę między wartością
otrzymanych 6nansowych
skiadników atywów a
zobowiązaniem zapłaty za
nic)

13.4 Bierne rozliczenia Nie dotyczy 0,00
międziiokitsowe kosztów

13.5 Rozliczenia Nie dotyczy 0,00
międzyoknsowe
przychodów -

równowartość
otrzymanych lub
należnych dochodów
budżetowych dotyczących
przylych lat obrotowych,
w tym z tytulu umów
dlugotenninowych

13.6 Rozliczenia Nie doiyczy 0,00
międzyokresowe
przychodów - inne

1.14, Lqcma kwota otrzymanych przez jednostkę gwaruacji i poręczeń ninykazanych Iv bilansie

1.15. Kwota wyplaconych śrmflców pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.

Lp.

.3

1.16. Inne infonnacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lp. I Opis I Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje Nie dotyczy

2

2.1. %Yysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

3

4

Lp.

2

3

4

5

Wyszczegól nienic

Ódpmwy emerytalne
i rentowe

Nagrody
jubileuszowe

Inne

Kwota razem

Materiały

Półprodukty i pmduy w toku

Produkty gotowe

Towary

Kwota razem

Opis

Lączrat kwota
otrzymanych jnrz
jednostkę gwarancji i
poręczeń
nienykazanyyh w
bilansie

Kwota

Kwota

156541,98

73 607,87

35 626,18

265 776,03

0,00 Nie dotyczy

Wyszczególnienie

Dodatkowe informacje

Dodatkowe iofonuacjc

Ekwiwalent za urlop-21 254.36 zi oraz świadczenia bhp - 1437182 zi

Kwota

2.1 Koszt wytworzenia środków trwalych w budowie, w bm odsetki oraz różnice lamowe, które powięhnyly koszt wytworzenia środków
tn.ulych w budowie w roku obrotowym

Lp. J Wynezeó)nienie Kwota

httpsi/ebs-trezor.rnfgoy.pl/OA_HTML/OA.jsp?page/dmloracle/apps/xxext/rep/xxre... 2020-07-02
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I Koszt wytworzenia średków trwałych w ludowie I °.oo

23. Przychody lub kośny o nadzwyczajnej waności lub które wystąpfly incydentalnie
Lp.

2

3

3

%%TzczególrJenie

Przychody - o
nadznyczajni wartości

Przychody - które
wystpl1y incydentalnie

Koszty-o nadzwyczajnej
wartości

Koszty - które w%s4plly
incydentalnie

Nie dotyczy

Opis charakteru zdarzenia

Kaw naliczma z tytułu nieterminowego wykonania umowy w ramach yojektu pn.:
„Qchmna zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach siwi Natwa 2000w
Malopolsce

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kwota

0,00

3 985,20

0,00

0.00

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

2.4
Wyszczególnienie

Należności z tytułu podatków realizowanych pszez organy podatkowa podległe ministrowi właściwemu da spraw
finansów piblicmych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania pianu dochodówbudżetonych

Kwota

2.5. Inne Informacje

Lp. I Wyszczególnienie I Opis Kwota
2.5 Ilnne informacje lNie dotyczy 0,00

0,00

I
3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogliby W istotny sposób wplynęć na ocenę sytuacji majqtkowej i fluansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Lp. Inne Informacje Opis
3 Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny Nic dotyczy

sposób wpłynqć nn ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik tjnansowyjodnastki

Główny Ksiowy

Marta Zdunek

Kierownik Jednostki

Rafal Rostecki

04-06-2020 (5:12:35 04-06-2020 15:36:17

T W tym - odaati 0.00
3 W tym - różnice kursowe 0,00

https://ebs-trezor.mfgoy.pUOA_HTML/OA.jsp?page/dmloracle/apps/xxextlrep/xxre... 2020-07-02




