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II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7.

Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej

0,00

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

Kwota

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2020.03.16
(główny księgowy)

rok

mies.

dzień

(kierownik jednostki)
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SJO BeStia

F353B4463D6D9A5D

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2020.03.16
(główny księgowy)

SJO BeStia

rok

mies.

dzień

F353B4463D6D9A5D

(kierownik jednostki)
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INFORMACJA DODATKOWA
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1

nazwę jednostki

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
1.2

siedzibę jednostki

Województwo Małopolskie, Powiat M.Nowy Sącz
1.3

adres jednostki

33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 33
1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2019 rok
3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy (sprawozdanie jednostkowe)
4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)
Jednostka stosuje następujące metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
 Środki trwałe: wartość początkowa (ustalona wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
lub umorzeniowe (stawki zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; amortyzacja naliczana
raz w roku) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a powiększona o koszty ulepszenia (jeżeli suma nakładów w ciągu roku
kalendarzowego wynosi więcej niż 10.000 zł) z zastrzeżeniem uregulowań wynikających z realizowanych projektów
współfinansowanych ze środków unijnych.

Zbiory biblioteczne: jednostka nie posiada takiego składnika.

Wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, pomniejszona
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Grunty: nie podlegają umorzeniu, dlatego ujmuje się je w bilansie w wartości brutto.

Środki trwałe w budowie (inwestycje): wartość ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub
wytworzeniem inwestycji, środków trwałych w budowie, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności długoterminowe: w kwocie wymaganej zapłaty (wraz z należnymi odsetkami) z zachowaniem zasady ostrożności
(po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące należności).

Długoterminowe aktywa finansowe: udziały w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.

Zapasy: jednostka nie posiada takiego składnika.

Należności krótkoterminowe: w kwocie wymaganej zapłaty (wraz z należnymi odsetkami), z zachowaniem zasady ostrożności
(po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących należności).

Krótkoterminowe aktywa finansowe:
o
środki pieniężne: w wartości nominalnej;
o
krótkoterminowe papiery wartościowe: jednostka nie posiada takiego składnika.

Fundusz jednostki: w wartości nominalnej.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
o
zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty (wraz z odsetkami);
o
rezerwy na zobowiązania: w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej i ustalonej wartości.

Poza tym jednostka:






o
o
o
o
o
o

ponoszone koszty działalności podstawowej na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie",
ustalając zasady umarzania/amortyzacji przyjęła stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych,
ustaliła stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo co do zasady w wysokości 30%
rocznie,
amortyzacji dokonuje metodą liniową,
amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzowane stopniowo) jednorazowym zapisem za
okres całego roku,
jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza:
książki i inne zbiory biblioteczne,
środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowychjednostka nie posiada takiego składnika;
odzież i umundurowanie;
meble i dywany;
inwentarz żywy- jednostka nie posiada takiego składnika;
pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt

uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania tj. w/w składniki majątkowe o wartości
jednostkowej do 3.500 zł przyjęte do ewidencji do 31.12.2017r. oraz składniki majątkowe o wartości do 10.000 zł przyjęte do
ewidencji po 01.01.2018r.,
stosuje następujące uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na
realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia własnej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego:
nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Materiały zakupione w roku obrotowym uznane są za koszty w
chwili ich zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu ani gospodarki magazynowej zakupionych materiałów.

5.

inne informacje

brak
II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1.

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

Dane zawarto w załączonej tabeli 1 i tabeli 2.
1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Dane zawarto w załączonej tabeli 3.
1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Dane zawarto w załączonej tabeli 4 i tabeli 5.
1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Dane zawarto w załączonej tabeli 6.
1.5.

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

Dane zawarto w załączonej tabeli 7.
1.6.

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

Dane zawarto w załączonej tabeli 8.
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)

Dane zawarto w załączonej tabeli 9.
1.8.

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

Dane zawarto w załączonej tabeli 10.
1.9.

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

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

Dane zawarto w załączonej tabeli 11.
b)

powyżej 3 do 5 lat

Dane zawarto w załączonej tabeli 11.
c)

powyżej 5 lat

Dane zawarto w załączonej tabeli 11.

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

Dane zawarto w załączonej tabeli 12.
1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń

Dane zawarto w załączonej tabeli 13.
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

Dane zawarto w załączonej tabeli 14.
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

Dane zawarto w załączonej tabeli 15.
1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 1).
1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 2).
1.16.

inne informacje

brak
2.
2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 4).
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

Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 5,6).
2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie

Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 7).
2.4.

informację 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

Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 8).
2.5.

inne informacje

Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 9)
3.

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

Dane zawarto w załączonej tabeli 16 (wiersz 3,10).

………………….
(główny księgowy)

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

……………………..
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1 Wyszczególnione składniki majątku jednostki w 2019 r.

Nazwa składnika majątku

Wartość początkowa
(brutto) na początek
roku obrotowego

1

2

Ogółem zwiększenie
wartości początkowej

Zwiększenie wartości początkowej

Zmniejszenie wartości początkowej

Ogółem zmniejszenie
wartości początkowej

Stan końcowy (brutto)
na koniec roku
obrotowego
(2 + 6 – 10)

nabycie

aktualizacja

przemieszczenia
wewnętrzne

(3 + 4 + 5)

sprzedaż

likwidacja

inne

(7 + 8 + 9)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 276 276,84

63 402,92

0,00

0,00

63 402,92

0,00

0,00

0,00

0,00

2 339 679,76

367 230,10

44 657,72

0,00

0,00

44 657,72

0,00

0,00

0,00

0,00

411 887,82

1 909 046,74

18 745,20

0,00

0,00

18 745,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 927 791,94

20 942 144,02

1 259 207,60

0,00

5 462 576,84

6 721 784,44

211 320,74

101 371,19

6 220 087,40

6 532 779,33

21 131 149,13

9 869 718,54

501 043,65

0,00

0,00

501 043,65

43 170,73

0,00

43 490,00

86 660,73

10 284 101,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej (gr. 1-2 KŚT)

7 263 664,46

684 785,45

0,00

5 462 576,84

6 147 362,29

0,00

0,00

6 071 783,81

6 071 783,81

7 339 242,94

2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
Wartości niematerialne i prawne umarzane
jednorazowo
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

2. Razem środki trwałe, w tym:
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym
podmiotom

2 117 892,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 345,19

89 561,59

186 906,78

1 930 985,39

2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)

790 647,52

73 378,50

0,00

0,00

73 378,50

168 150,01

0,00

15 252,00

183 402,01

680 624,01

2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)

900 221,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 026,00

0,00

4 026,00

896 195,33

2 965 736,28

382 077,90

0,00

0,00

382 077,90

0,00

78 237,76

231 902,55

310 140,31

3 037 673,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 184 157,14

1 704 688,42

0,00

5 462 576,84

7 167 265,26

211 320,74

179 608,95

6 451 989,95

6 842 919,64

26 508 502,76

3. Pozostałe środki trwałe
4. Zbiory biblioteczne

Razem wyszczególnione składniki
majątku (1+2+3+4 )
data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Anna Gargas

……………………......…………….………………………

…………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 1

TABELA NR 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wyszczególnionych składników majątku jednostki w 2019 r.
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego
Nazwa składnika majątku

Ogółem zwiększenie
umorzenia

Umorzenie - stan na
początek roku obrotowego
aktualizacja

amortyzacja za 2019 r.

inne

Zmniejszenie
umorzenia w roku
obrotowym

( 3+4+5)
1

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
Wartości niematerialne i prawne umarzane
jednorazowo
Wartości niematerialne i prawne umarzane
stopniowo

2

3

4

5

Umorzenie – stan na koniec
roku obrotowego

Wartość brutto składnika
majątku na koniec roku
obrotowego (zgodna z kol. 11
tabeli nr 1)

(2 + 6 - 7)

6

7

Wartość netto składnika
majątku na koniec roku
obrotowego
(9-8)

8

9

10

1 319 934,92

0,00

369 613,65

0,00

369 613,65

0,00

1 689 548,57

2 339 679,76

650 131,19

367 230,10

0,00

44 657,72

0,00

44 657,72

0,00

411 887,82

411 887,82

0,00

952 704,82

0,00

324 955,93

0,00

324 955,93

0,00

1 277 660,75

1 927 791,94

650 131,19

6 052 524,74

0,00

499 789,71

0,00

499 789,71

372 474,12

6 179 840,33

21 131 149,13

14 951 308,80

2.1.Grunty (gr.0 KŚT)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 284 101,46

10 284 101,46

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym
podmiotom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej (gr. 1-2 KŚT)

3 042 265,08

0,00

176 321,39

0,00

176 321,39

30 816,02

3 187 770,45

7 339 242,94

4 151 472,49

2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)

1 694 994,87

0,00

185 539,01

0,00

185 539,01

162 987,27

1 717 546,61

1 930 985,39

213 438,78

2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)

530 071,65

0,00

82 338,77

0,00

82 338,77

174 644,83

437 765,59

680 624,01

242 858,42

2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)

785 193,14

0,00

55 590,54

0,00

55 590,54

4 026,00

836 757,68

896 195,33

59 437,65

2 965 736,28

0,00

382 077,90

0,00

382 077,90

310 140,31

3 037 673,87

3 037 673,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 338 195,94

0,00

1 251 481,26

0,00

1 251 481,26

682 614,43

10 907 062,77

26 508 502,76

15 601 439,99

2. Razem środki trwałe, w tym:

3. Pozostałe środki trwałe
4. Zbiory biblioteczne

Razem wyszczególnione składniki
majątku (1+2+3+4 )

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Anna Gargas

……………………......…………….………………………

…………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

869 403,36 PLN
824 745,64 PLN
44 657,72 PLN

kolumna 4 pkt 1 i 2, z czego:
konto 400
konto 072-1 (Ma)

tabela nr 2

TABELA NR 3 Aktualna wartość rynkowa własnych środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
Nazwa środka trwałego (z podaniem jego grupy KŚT)
1

Samochód osobowy Volkswagen Passat (Gr.7)
Samochód osobowy Skoda SUPERB III Ambition (Gr.7)
Samochód osobowy Skoda RAPID (Gr.7)
Samochód osobowy Peugeot PARTNER TEPEE OUTDOOR+ (Gr.7)
Samochód osobowy Peugeot PARTNER TRENDY (Gr.7)
Samochód osobowy Skoda OCTAVIA II (Gr.7)
Samochód osobowy Skoda OCTAVIA ACTIVE (Gr.7)
Działka nr 516 i działka nr 690/2 wraz z budynkiem, budowlami, placami (Gr.0)
Działka nr 582/5 i działka nr 582/16 wraz z budynkiem, budowlami i infrastrukturą (Gr.0)
Działka nr 177/33 (Gr.0)
Działka nr 177/35 (Gr.0)
Działka nr 177/36 (Gr.0)
Działka nr 177/39 (Gr.0)
Działka nr 177/40 (Gr.0)
Działka nr 177/41 (Gr.0)
Działka nr 177/42 (Gr.0)

Razem

Wartość księgowa brutto
(historyczna) środka
trwałego wynikająca z ksiąg
rachunkowych

Wartość rynkowa (brutto)
środka trwałego z kol. 2

Wskazanie wiarygodnego źródla informacji o wartości rynkowej (np.
wycena rzeczoznawcy, aktualna polisa ubezpieczeniowa AC samochodu
służbowego, itp.)

2

3

120 081,50
139 724,00
54 200,00

117 100,00
81 700,00
36 700,00

aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego (AC)
aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego (AC)
aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego (AC)

4

64 000,00

46 200,00

aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego (AC)

60 000,00
63 240,01
73 378,50
949 276,44
335 028,97
2 263,00
2 468,00
2 468,00
2 468,00
2 263,00
2 263,00
2 057,00

18 500,00
13 900,00
73 200,00
1 955 000,00
1 901 234,00
57 255,00
62 460,00
62 460,00
62 460,00
57 255,00
57 255,00
48 440,00

aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego (AC)
aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego (AC)
aktualna polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego (AC)
operat szacunkowy z dnia 31.01.2019 r.
operat szacunkowy z dnia 18.03.2019 r.
operat szacunkowy z dnia 15.11.2019 r.
operat szacunkowy z dnia 15.11.2019 r.
operat szacunkowy z dnia 15.11.2019 r.
operat szacunkowy z dnia 15.11.2019 r.
operat szacunkowy z dnia 15.11.2019 r.
operat szacunkowy z dnia 15.11.2019 r.
operat szacunkowy z dnia 15.11.2019 r.

1 875 179,42

4 651 119,00

x

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Anna Gargas

……………………......…………….………………………

…………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 3

tabela nr 3

tabela nr 3

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych w 2019r.

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
zwiększenia

1

2

zmniejszenia

3

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 + 3 - 4)

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem
data sporządzenia: 16.03.2020r.

sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 4

TABELA NR 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w 2019r.

Wyszczególnienie

Stan na początek roku
obrotowego

1

Odpisy aktualizujące
udziały w Małopolskim
Funduszu Poręczeń
Kredytowych sp. z
o.o.w likwidacji (400
udziałów po 500 zł
każdy)

Razem

2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

3

4

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 + 3 – 4)
5

200 000,00

-

-

200 000,00

200 000,00

-

-

200 000,00

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 5

TABELA NR 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2019r.

Lp.

1

Wyszczególnienie
(nr działki, nazwa)

Charakterystyka

2

Stan na początek
roku obrotowego

3
-

Zmiany stanu w trakcie roku
obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

5

6

4

Stan na koniec
roku obrotowego
(4 + 5 – 6)
7

Powierzchnia (m2)

-

-

-

-

Wartość (zł)

-

-

-

-

Powierzchnia (m2)

-

-

-

-

Wartość (zł)

-

-

-

-

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 6

TABELA NR 7 Obce środki trwałe (używane przez jednostkę) nieamortyzowane lub nieumarzane w 2019r.
Lp.

Wyszczególnienie

Wartość na koniec roku obrotowego

1

2

3

1

Sprzęt komputerowy użyczony od Powiatowego Urzędu Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego

3 455,80

2

Obrazy użyczone z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

23 000,00

3

Wyposażenie magazynu OC użyczone z MUW w Krakowie

11 855,63

4

Sprzęt komputerowy użyczony przez PWPW w Warszawie
Sprzęt komputerowy użyczony przez Ministerstwo Cyfryzacji
5
w Warszawie
Wyposażenie użyczone z Orange (wcześniej TP S.A.) (telefony,
6
centrale, sprzęt komputerowy)
7 Sprzęt komputerowy użyczony przez EXATEL w Warszawie
x

Razem

121 110,50
43 159,48
81 250,00
2 500,00
286 331,41

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Anna Gargas

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 7

TABELA NR 8 Posiadane przez jednostkę papiery wartościowe w 2019r.

Lp.

Wartość na
Wyszczególnienie rodzaju
początek roku
papierów wartościowych
obrotowego

1.

Akcje

2.

Udziały

3.

Dłużne papiery
wartościowe

4.

Inne (wymienić jakie): -

Zwiększenia

200 000,00

-

Zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-

-

Wartość na
koniec roku
obrotowego

Ilość na
koniec roku

200 000,00

400 szt. po 500
zł za szt.

-

-

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 8

Uwagi
dokonany odpis
aktualizujący

-

TABELA NR 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2019r.

Wskazanie
konta
syntetycznego
Stan odpisów Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
należności,
na początek
Lp.
który jest
roku
powiązany z
obrotowego
odpisem
aktualizującym
należności

1

2

zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązania

(3+4-5-6)

4

5

6

7

8

28 816 461,29

29 093 455,71

3

1

221

-

2

240

1 432 923,98

3

221

1 413 213,69

180 135,29

2 846 137,67

28 996 596,58

x

x

Stan odpisów na
koniec roku
obrotowego

Kwota brutto
należności na
koniec roku
obrotowego (dot.
kont z kol.2)

28 816 461,29
-

1 432 923,98
-

1 432 923,98

-

-

Kwota netto
należności na
koniec roku
obrotowego

Wskazanie rodzaju
należności, np. należności
Skarbu Państwa,
rozrachunki z odbiorcami,
należności finansowe
jednostek samorządu
terytorialnego (stan
pożyczek zagrożonych), itp.

(8-7)
9

-

10

należności Starostwa
Powiatowego
pozostałe rozrachunkidochody Starostwa

276 994,42
-

35 580,56

1 557 768,42

1 690 169,60

132 401,18

należności Skarbu Państwa

35 580,56

30 374 229,71

30 783 625,31

409 395,60

x

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 9

TABELA NR 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia w 2019r.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Rezerwy (wyszczególnienie
poszczególnych rezerw):

Stan na początek Zwiększenie w
roku obrotowego
ciągu roku

Wykorzystanie w
ciągu roku

Rozwiązanie w
ciągu roku

4

5

6

2 885 881,44

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

3

1.

Rezerwa na przyszłe zobowiązania
dot. sprawy sądowej

2 766 805,58

119 075,86

2.

Rezerwa na przyszłe zobowiązania
dot. zwrotu nienależnej części
oświatowej subwencji ogólnej

264 032,00

109 639,00

3 030 837,58

228 714,86

x

Ogółem rezerwy

2 885 881,44

7

-

-

-

373 671,00

-

373 671,00

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 10

TABELA NR 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności w 2019r.

Lp.

1

Wyszczególnienie

powyżej

powyżej

powyżej

1 roku do 3 lat

3 lat do 5 lat

5 lat

3

4

5

2

Razem zobowiązania
długoterminowe na
koniec roku obrotowego
(3+4+5)
6

Zobowiązania
długoterminowe wobec
(wyszczególnienie):
1.

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

x

Razem

-

-

-

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 11

-

TABELA NR 12 Zobowiązania z tytułu leasingu w 2019r.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg
przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako
leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o
rachunkowości

Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego

-

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)
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TABELA NR 13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w 2019r.
Wyszczególnienie

Kwota zobowiązania zabezpieczonego na
koniec roku obrotowego (3+4)

Zabezpieczenie na aktywach
trwałych na koniec roku
obrotowego

Zabezpieczenie na aktywach
obrotowych na koniec roku
obrotowego

1

2

3

4

Weksel

-

-

-

Hipoteka

-

-

-

Zastaw

-

-

-

Inne (wskazać jakie): …..………..

-

-

-

-

-

-

Razem
data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)
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TABELA NR 14 Wykaz zobowiązań warunkowych w 2019r.

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

Stan na koniec roku
obrotowego
(2 + 3 – 4)
5

Zobowiązania warunkowe dot.:
-udzielonych
gwarancji i poręczeń
-toczącego się
postępowania
sądowego
-indosu weksli
-innych zobowiązań
(wskazać jakich):
…………..……...
Razem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

tabela nr 14

TABELA NR 15 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów w 2019r.

Lp.

1.

Wyszczególnienie (tytuły)

Stan na koniec roku obrotowego

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w
tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w
księgach rachunkowych)

-

-

2.

Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w
tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w
księgach rachunkowych)

-

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak

……………………......…………….………………………

…………………….………………….………………….

(pieczątka i podpis Głównego Księgowego jednostki)

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)
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TABELA NR 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w 2019r.

Lp.

Wartość dotycząca roku
obrotowego, tj.
zdarzenia powstałe
Uwagi i wyjaśnienia
tylko w okresie od
01.01.2019r. do
31.12.2019r.

Wyszczególnienie

1

2

3

4
Dot. gwarancji
ubezpieczeniowych
otrzymanych w 2019r., które
są aktualne na 31.12.2019r.
Natomiast wszystkie
obowiązujące gwarancje
ubezpieczeniowe na
31.12.2019r. wynoszą
277.698,26 zł.

1.

Łączna kwota otrzymanych, w roku obrotowym, przez jednostkę
gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

111 579,58

2.

Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze (tj. odpraw emerytalno-rentowych i nagród
jubileuszowych)

294 961,89

3.

Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie

-

-

4.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

-

-

5.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (suma wszystkich
nakładów roku obrotowego), w tym:

-odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków
trwałych w budowie w roku obrotowym

6.

7.

8.

9.

10.

Koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych w budowie
(suma wszystkich nakładów roku obrotowego)

8 236 987,43

1 174 597,79

-

Nakłady 2019r. na: środki
trwałe w budowie oddane do
użytkowania w 2019r., nakłady
2019r. przekazane jednostkom
powiatowym, nakłady 2019r.
na niezakończone w tym roku
inwestycje-środki trwałe w
budowie

-

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu
dochodów budżetowych
Inne informacje, np. uzasadnione informacje dotyczące rachunku
zysków i strat lub zestawienia zmian w funduszu jednostki
(wyszczególnić jakie):
Inne informacje niż wymienione w innych pozycjach informacji
dodatkowej i tabeli nr 16, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
jednostki (wyszczególnić jakie):
-

data sporządzenia: 16.03.2020r.
sporządził/ła: Paweł Ptak
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