
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r. 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Izba Administracji Skarbowej w Opolu, Ozimska 19, 45-057 Opole  
Numer identyfikacyjny REGON: 001022920 

 
Adresat: Ministerstwo Finansów 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Lp. Etykieta Wartość 

1.1 Nazwa jednostki Izba Administracji Skarbowej w Opolu 

1.2 Siedziba jednostki Opole 

1.3 Adres jednostki Ozimska 19 45-057 Opole 

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności 
publicznej. Głównym zadaniem jednostki jest pobór należności 
podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji 
obowiązków związanych z daninami publicznymi. Pełny katalog 
zadań KAS zawiera przepis art. 2 ustawy o KAS. 

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2020 

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie 

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

Księgi rachunkowe w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu 
prowadzone są w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości ;rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w 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; ustawy z dnia 
27sierpnia 2009r. o finansach publicznych; oraz zgodnie z zasadami 
przyjętymi w Polityce rachunkowości Izby Administracji Skarbowej w 
Opolu. Polityka rachunkowości IAS w Opolu zapewnia: przestrzeganie 
przepisów UoR, rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego, wyodrębnienie wszystkich 



Lp. Etykieta Wartość 
operacji gospodarczych 
 i zdarzeń, które są istotne z punktu widzenia oceny jawności 
gospodarowania środkami 
publicznymi, wymaganą jakość sprawozdań finansowych  
z wykonania procesów polegających na gromadzeniu środków 
publicznych oraz ich wydatkowaniu. W Izbie przyjmuje się 
uproszczenia, które nie mają wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy. Zasady wyceny aktywów 
i pasywów opierają się na zasadach rachunkowości zawartych w 
przepisach UoR, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, wydanych 
na podstawie UoFP. 

4.1 Metoda amortyzacji  

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis 

2 metoda liniowa Podstawowe środki trwałe są umarzane przy wykorzystaniu liniowej 
metody amortyzacji tj. drogą 
systematycznego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na 
przewidywane lata jego użytkowania, 
proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach. Odpisów 
umorzeniowych lub amortyzacyjnych od 
wartości początkowej środków trwałych dokonuje się począwszy od 
pierwszego miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym ten środek trwały przyjęto do użytkowania, do 
końca tego miesiąca, w którym następuje 
zrównanie sumy odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych z jego 
wartością początkową lub, w którym 
postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór. 
Odpisów umorzeniowych lub 
amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres 
całego roku. Dopuszcza się 
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w ciągu roku, w przypadku 
likwidacji lub przekazania nie w pełni 
zamortyzowanego środka trwałego. W takim przypadku odpis 
amortyzacyjny dokonywany jest pod datą 
likwidacji bądź przekazania środka trwałego. 



Lp. Etykieta Wartość 

4 środki trwałe o wartości 
nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo 
umorzeniu w 100% w 
miesiącu przyjęcia do 
używania, przez spisanie w koszty 

Pozostałe środki trwałe są umarzane jednorazowo (w 100%)  
w momencie oddania do używania. Jednorazowo, 
przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się 
także meble i dywany, inwentarz żywy 
oraz odzież 

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów  

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis 

1 wyceniane wg cen nabycia W bilansie środki trwałe wykazuje się w wartości netto, tj. w wartości 
początkowej (cena nabycia) 
pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe 

2 wyceniane wg kosztu wytworzenia Ogół kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez jednostkę 
przez okres budowy 

8 wyceniane wg wartości nominalnej Należności, środki pieniężne na rachunkach bankowych, zobowiązania 

5 wyceniane wg wartości określonej w decyzji 
właściwego organu 

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe stanowiące własność skarbu 
państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego. 

6 wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych 
dokumentów lub wyceny 
komisji inwentaryzacyjnej 

ujawnione środki trwałe i WNP 

4 wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego 
(ujawnionego lub otrzymanego nieodpłatnie) 

5 Inne informacje  

Kod Informacja  
 

Dodatkowy opis 

6 przyjęty próg istotności Poziom istotności ustalono w wysokości 0,5% sumy bilansowej 
wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
Wartości poniżej progu uznawane są za nieistotne. 



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

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

Lp. Wyszczególnienie Wartość 
początkowa(brutto) 
stan na początek 
roku obrotowego 

Aktualizacja Nabycia Przemieszczenia 

wewnętrzne 

Inne Ogółem 
zwiększenia 

(3+4+5+6) 

I Wartości niematerialne  
i prawne 

6 085 986,81 0,00 61 347,71 0,00 0,00 61 347,71 

1. Środki trwałe 139 505 275,40 0,00 14 525 249,80 0,00 1 251 286,44 15 776 536,24 

1.1 Grunty 4 279 790,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Grunty stanowiące 
własność jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w użytkowanie 
wieczyste innym 
podmiotom 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej  
i wodnej 

80 357 853,84 0,00 10 283 160,39 0,00 0,00 10 283 160,39 

1.3 Urządzenia techniczne  
i maszyny 

11 530 735,96 0,00 423 129,21 0,00 0,00 423 129,21 

1.4 Środki transportu 10 715 927,10 0,00 312 300,00 0,00 504 067,88 816 367,88 



Lp. Wyszczególnienie Wartość 
początkowa(brutto) 
stan na początek 
roku obrotowego 

Aktualizacja Nabycia Przemieszczenia 

wewnętrzne 

Inne Ogółem 
zwiększenia 

(3+4+5+6) 

1.5 Inne środki trwałe 32 620 967,54 0,00 3 506 660,20 0,00 747 218,56 4 253 878,76 

2. Środki trwałe placówek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Lp Wyszczególnienie Aktualizacja 

(8) 

Rozchód (np. 
likwidacja, 
sprzedaż) 
(9) 

Przemieszczenia
wewnętrzne 
(10) 

Inne 

(11) 

Ogółem 
zmniejszenia 

(8+9+10+11) 

( 12) 

Wartość 
początkowa 
(brutto) stan 
na koniec 
roku 

(13) 

I Wartości niematerialne 

i prawne 

0,00 54 498,17 0,00 0,00 54 498,17 6 092 836,35 

1. Środki trwałe 0,00 2 658 992,38 0,00 0,00 2 658 992,38 152 622 819,26 

1.1. Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 279 790,96 

1.1.1 Grunty stanowiące 
własność jednostki 
samorządu terytorialnego, 
przekazywane w 
użytkowanie wieczyste 
innym podmiotom 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Lp Wyszczególnienie Aktualizacja 

(8) 

Rozchód (np. 
likwidacja, 
sprzedaż) 
(9) 

Przemieszczenia
wewnętrzne 
(10) 

Inne 

(11) 

Ogółem 
zmniejszenia 

(8+9+10+11) 

( 12) 

Wartość 
początkowa 
(brutto) stan 
na koniec 
roku 

(13) 

1.2 Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej  
i wodnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 641 014,23 

1.3 Urządzenia techniczne  
i maszyny 

0,00 738 821,98 0,00 0,00 738 821,98 11 215 043,19 

1.4 Środki transportu 0,00 31 620,00 0,00 0,00 31 620,00 11 500 674,98 

1.5 Inne środki trwałe 0,00 1 888 550,40 0,00 0,00 1 888 550,40 34 986 295,90 

2. Środki trwałe placówek 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 (C) 
Lp. 

Wyszczegól 
nienie 

Stan 
umorzenia  
na początek 
roku 
obrotowego 

Aktualizacj
a 

Amortyzac
ja  
za rok 

Inne 
zwiększeni
a 

Inne 
zmniejszeni
a 

Stan umorzenia 
na koniec roku 
obrotowego 
(14+15+16 +17-
18) 

Stan na 
początek roku 
obrotowego  

(2-14) 

Stan na koniec 
roku 
obrotowego 
(13-19) 

1. Wartości 
niematerialne  
i prawne 

5 739 289,31 

0,00 357 996,41 0,00 54 498,17 6 042 787,65 346 697,40 50 048,70 

1.1 

Środki trwałe 69 379 872,80 0,00 8 704 050,16 1 052,22 2 658 992,38 75 425 982,80 70 125 402,60 77 196 836,46 



Lp. 

Wyszczegól 
nienie 

Stan 
umorzenia  
na początek 
roku 
obrotowego 

Aktualizacj
a 

Amortyzac
ja  
za rok 

Inne 
zwiększeni
a 

Inne 
zmniejszeni
a 

Stan umorzenia 
na koniec roku 
obrotowego 
(14+15+16 +17-
18) 

Stan na 
początek roku 
obrotowego  

(2-14) 

Stan na koniec 
roku 
obrotowego 
(13-19) 

1.1.1 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 279 790,96 4 279 790,96 

1.2 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Budynki, 
lokale i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

26 764 018,01 

0,00 2 026  022,14 0,00 0,00 28 790 040,15 53 593 835,83 61 850 974,08 

1.3  Urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

8 956 281,84 

0,00 721 468,56 1 052,22 738 821,98 8 939 980,64 2 574 454,12 2 275 062,55 

1.4 Środki 
transportu 

5 852 177,79 

0,00 1 353 020,52 0,00 31 620,00 7 173 578,31 4 863 749,31 4 327 096,67 

1.5 Inne środki 
trwałe 

27 807 395,16 

0,00 4 603 538,94 0,00 1 888 550,40 30 522 383,70 4 813 572,38 4 463 912,20 



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

Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan na 
koniec roku 
obrotowego) 

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje 

1.1 Grunty 0,00 0,00  

1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  

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

1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00  

1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  

1.4 Środki transportu 0,00 0,00  

1.4.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  

1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00  

1.5.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  

1.3. Długoterminowe aktywa 

Lp. Długoterminowe aktywa Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów 
aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych 

Dodatkowe informacje 

1. niefinansowe 0,00  



Lp. Długoterminowe aktywa Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów 
aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych 

Dodatkowe informacje 

2. finansowe 0,00  

1.4. Grunty użytkowane wieczyście 

Lp. Opis Kwota  Dodatkowe informacje 

1. 

Wartość gruntów użytkowanych 
wieczyście 10 120,00 działka nr 804/5, 805/7Kędzierzyn-

Koźle, ul. P. Skargi 19 

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez 
jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów 
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu 

Dodatkowe informacje 

1. 

Grunty 

 
36 380,00 Umowa dzierżawy  nr 84/63.Plac 

odpraw celnych w Kędzierzynie-
Koźlu, działka nr 271/12, 
pow.0,3638ha 

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

4 731 183,11 umowy najmu OC w Opolu, OC w 
Kędzierzynie –Koźlu, magazyn w 
Nysie, magazyny w Opolu 

3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00  

4 Środki transportu 85 000,00 Obce środki trwałe - umowa najmu 
samochodu dla komórki ICE 

5 Inne środki trwałe 144 601,22 Wartość obcych środków trwałych 
przekazanych do jednostki na 



Lp. Wyszczególnienie 

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez 
jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów 
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu 

Dodatkowe informacje 

podstawie umowy użyczenia. 

1.6. Papiery wartościowe 

Lp. Papiery wartościowe Liczba posiadanych 
papierów wartościowych 

Wartość posiadanych 
papierów wartościowych 

Dodatkowe informacje 

1 Akcje i udziały 0,00 0,00  

2 

Dłużne papiery 

wartościowe 
0,00 0,00  

3 Inne 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 

roku obrotowego 
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec 

roku 
obrotowego 

1 Należności krótkoterminowe 336 288,49 405 188,69  0,00 336 288,49 405 188,69 

2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Łączna kwota: 336 288,49 405 188,69 0,00 336 288,49 405 188,69 

 
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie końcowym 
 
Lp. Rezerwy 

według celu 
utworzenia 

Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec 
roku 
obrotowego 



Lp. Rezerwy 
według celu 
utworzenia 

Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec 
roku 
obrotowego 

1 Rezerwy na 
postępowania 
sądowe0,o 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

3 Łączna kwota: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Lp. Okres spłaty Kwota Dodatkowe informacje 

a powyżej 1 roku do 3 lat 0,00  

b powyżej 3 do 5 lat 0,00  

c powyżej 5 lat 0,00  

 Łączna kwota 0,00  

1.10. Informacja o kwocie 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 
 

Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje 

1 tytułu leasingu finansowego 0,00  

2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00  

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



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

Kwota 
zobowiązania 

Kwota 
zabezpieczenia 

Na aktywach 
trwałych 

Na aktywach 
obrotowych 

Dodatkowe 
informacje 

1 Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Zastaw (w tym 

rejestrowy lub 
skarbowy) 

0,00 0,00 0,00 0,00  

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00  
5 Przewłaszczenie na 

zabezpieczenia 
0,00 0,00 0,00 0,00  

6 Gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa 

0,00 0,00 0,00 0,00  

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, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz 
charakteru i formy tych zabezpieczeń 

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

Kwota 

1 Nieuznane roszczenia wierzycieli  0,00 

2 Udzielone gwarancje i poręczenia  0,00 

3 Inne  0,00 

4 Łączna kwota  0,00 



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 

Lp. Rozliczenia międzyokresowe Informacje dodatkowe Kwota 

13.2 Czynne RMK - Inne  0,00 

13.3 Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między 
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) 

 0,00 

13.4 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  0,00 

13.5 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Równowartość otrzymanych lub należnych 
dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów 
długoterminowych 

 0,00 

13.6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne  0,00 

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

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje 

1 

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji  
i poręczeń nie wykazanych w bilansie 589 805,94 

gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe dotyczące: zabezpieczenia z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tytułu 
rękojmi za wady; wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego 

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 



Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 

1 

Odprawy emerytalne 
i rentowe 2 414 228,30 

brak 

2 

Nagrody 
jubileuszowe 2 134 200,36 

brak 

3 

Inne 

941 890,19 

kwota świadczeń obejmuje m.in.: ekwiwalenty za urlop, świadczenia 
wynikające z przepisów BHP; wydatki z par. 3070 m.in.: równoważnik za brak 
kwatery, dojazd do miejsca pełnienia służby, odprawy pośmiertne, dopłaty do 
wypoczynku funkcjonariusza; z par. 4180 - ekwiwalent 
za wyżywienie, równoważnik za umundurowanie,  

4 

Kwota razem 

5 490 318,85 

brak 

Inne informacje 

 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów : 0.00 

 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:9 322 394,75 

 Koszty które wystąpiły incydentalnie: 1 236 260,28 

 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: 0,00 

 Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 

jednostki: Zmiana polegająca na nie ujmowaniu w księgach rachunkowych podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych spowodowała istotną zmianę w wyniku finansowym i funduszu jednostki. 

Główny Księgowy 
Iwona Majewska 
30-03-2021 14:47:03 

Kierownik Jednostki 
Bożena Kaleta 
31-03-2021 14:18:41 


