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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje:

nazwęjednostki

Urząd Miejski w Będzinie
1.2 siedzibę

Będzin, ul.

jednostki

11

Listopada 20

adres jednostki

1.3

42-500 Będzin, ul.

11

Listopada 20

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Reatizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.
zadania własne,
zadania zlecone przez organy administracji rządowej,
zadania powierzone przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień.
2. wskazanie

okresu objętego sprawozdaniem

1.01.2019 31.12.2019
—

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości,
1.

wtym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
środki trwałe oraz wartości niematerialne
prawne — według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
i

—

i

ó”

środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie,
na podstawie decyzji właściwego organu — mogą być wycenione według wartości określonej w tej decyzji,
środki tnNałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji według posiadanych dokumentów, a gdy ich brak — na podstawie
ekspertyzy, uwzględniając ich wartość godziwą i dotychczasowe zużycie,
środki trwałe w budowie
w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
|ub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
udziały innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do finansowych aktywów trwałych — według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia _jeżeii
dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, wartość w cenie nabycia można przeszacować
do wartości w cenie rynkowej,
krótkoterminowe papiery wartościowe — według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest
niższa albo według skorygowanej ceny nabycia — jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin
wymagalności, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej
wartości godziwej.
materiały — w cenach zakupu łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów usług,
pozostałe rzeczowe składniki aktywów obrotowych — według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich
sprzedaży netto na dzień bilansowy,
udzielone pożyczki — w kwocie wymaganej zapłaty (należność główna wraz z należnymi odsetkami),
należności
pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące,
zobowiązania — w kwocie wymagającej zapłaty (czyli łącznie z należnymi odsetkami),
rezerwy — w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
udziały (akcje) własne według ceny nabycia,
fundusze oraz pozostałe aktywa pasywa — w wartości nominalnej.
2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym darowizny
_jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto tj. bez podatku VAT, takiego samego lub podobnego przedmiotu.
3. Cena nabycia koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych
ulepszenia, do dnia bilansowego
obejmuje ogół ich kosztów poniesionych za okres budowy, montażu, przystosowania
lub przyjęcia do używania, wtym również:
niepodlegający odliczeniu podatek od towarów usług oraz podatek akcyzowy,
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sńnansowania związane z nimi różnice kursowe, pomniejszonych
o przychody z tego tytułu
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4. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia —
o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej —
odpowiednio po kursie:
faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym z charakteru operacji — w przypadku sprzedaży lub kupna walut

oraz zapłaty należności lub zobowiązań
. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień — w przypadku zapłaty
należności lub zobowiązań, jeżeli niejest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w przypadku
pozostałych operacji.
5. Wartość początkową środka trwałego powiększają kosztyjego ulepszenia,
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne| prawne umarza się amortyzuje jednorazowo za okres całego roku według stawek
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
7. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:
książki inne zbiory biblioteczne,
środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno—wychowawczemu realizowanemu
w szkołach
placówkach
oświatowych,
odzież umundurowanie,
meble dywany,
inwentarz żywy,
pozostałe środki tnNałe oraz wartości niematerialne prawne 0 wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach
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.
8. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
9. Wartość początkowa środków trwałych dotychczas odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi
w odrębnych przepisach, 3 wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
10. Nie później niż na koniec kwartału wycenia się wyrażone w walutach obcych należności zobowiązania oraz inne składniki
aktywów pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
H.Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, ztym że:
.
odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze,
odpisy aktualizujące wartośc należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach
niekasowych;
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odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
12. Odsetki od należności zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepis dotyczące zobowiązań podatkowych,
ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, iecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości
odsetek należnych na koniec tego kwartału.
13. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń
na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
14. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków strat.
18. Wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżki budżetu) ustalany jest według zasady
kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych (wydatki dokonane
i
niewygasające).
15. Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków
dochodów danego rok budżetowego (tzw. operacje
i kosztów
niekasowe), dotyczące przychodów
finansowych oraz pozostałych przychodów kosztów operacyjnych, ujmowane są na
koncie 962 ~ „Wynik na pozostałych operacjach". Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu salda kont 961
-"Wynik wykonania budżetu" i 962 przenosi się na konto 960 „Skumulowane wyniki budżetu".
16.W przypadku wartości niematerialnych prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu,
zalicza się je do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości.
17. Sporządzając sprawozdanie finansowe j.s.t. dokonuje się odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami,
w szczególności:
wzajemnych należności zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.
18.Nie podlegają ujęciu w ewidencji księgowane są bezpośrednio w koszty następujące przedmioty:
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czajniki

kalkulatory nie zasilane elektrycznie
lustra
kwietniki

wieszaki
naczynia kuchenne

sztućce

ozdoby choinkowe

zegary

firany, zasłony

Główne składniki aktywów trwałych

Ogółem

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów
wediug układu w bilansie

Wartość początkowa
— stan na początek
roku obrotowego

Zwiększeniewartości początkowej
aktualizacja

2

1

1

2

Budynki

3

Obiekty inzynielii lądowej

i

lokale
i

wodnej

.

4

4

3

227 088 512,75

Grunty

Kotły maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego
zastosowania
Maszyny, urządzenia aparaty
specjalistyczne
Urządzenia techniczne

Wartość
początkowa — stan
Ogółem zmniejszenie na koniec roku
wartości początkowej obrotowego (31-7—

zwiększenie
wartości
początkowej

.

przemieszczenie

5

a

0,00

46 648 891,17

Zmniejszeniewartości początkowej

(4+5+6)

przychody

7

zbycia

likwidacja

a

9

0,00

46 648 891,17

760 420,79

(8+9+10)

11)

inne
10

0,00

12

11

98 156 860,72

98 917 261,51

174 820 122,41
70 337 252,87
253 153 448,58

66 426 789,01

0,00

6 423 764,43

6 885 349,72

13 309 114,15

905 638,59

16 751 „36

8 478 260,34

9 400 650,29

248 621 559,35
315 050 348,36

0,00

5 616 772,30
12 502 122,02

6 567 527,81

0.00

0.00

2 035 638,50

0,00

950 755,51
7 374 519,94

876 641,96

905 638,59

323 490 701,45

205 141,87

0,00

0,00

0,00

0,00

792 912,94

0,00

0,00

0,00

0,00

i
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.19

751,36

10 513 898,92

2 035 638,58
11 436 288,87

0,00

0,00

0,00

0,00

205 141,87

0,00

202 404,68

0,00

202 404,68

590 508,26

16

i

5

i

6
7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 415,77

115 675,83

2 618 006,43

120 415,77

0,00
0,00

115 675,63

0,00

395 545,88
395 545,88

0,00

3 336 191,19

275 130,11
275 130,11

202 404,68

115 675,83

318 080,51

3 413

524 085,62

0,00

44 611,50

0,00

44 611,50

0,00

0,00

0,00

Srodki transportu

Narzędzia, przyrządy, ruchomości
wyposażenie
10 Pozostałe środki trwale
9

11

0,00
2 338 136.38

Wartości niematerialne prawne
i

ogółem:

.-

0,00

656,56

568 697,12

i

3 497 313,71

0.00

3216872

247 860,25
5 745 173,96

0,00

399 684,63
431 851,35

?.

0,00

93356524

0,00

552 677 877,12

0,00

'

522 096,03

554 262,75

0,00

9 594,00

391 275,23

400 669.23

3 650 707.23

0,00
0,00

165 620,36
175 214,36

91 691,26

482 966,49

257 311,62
658 180,85

2 390 233,26

522 096,03

399 684.63
953 947,36

103 113,24

0,00

103 113,24

0,00

0,00

0,00

0,00

54 723 402,97

13 299 348,16

68 022 751,13

666 059,36

394 370,40

109 269 401,96

1

111 329 831,74

6 040 940,49
1

036 678,48

509 370 796,51

-

Umorzenie stan na
poozątek roku
obrotowego

z

13

Grunly

0.00

Budynki i lokale
Obiekty inzynierii lądowej wodnej
i

'

'

-

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

-›.

,

aktualizacja

amortyzacja za rok
obrotowy

inne

14

15

16

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie stan
na koniec roku
obrotowego
(13+17-18)

17

15

19

0.00

0.00

20 415 753,64
79 403 944,78
99 619 690,42

0,00
0,00
-'

875 023,40

131 199,93

0,00

5175,93

0,00

5

775 355,71

0,00

6 630,77

0,00
547 101,11
2 453 656,75

0,00
0,00
0,00

0,00
152 020,12
163 826,82

52408562

„o.oo

2 094 669,73

4 342 529,98

0,00
0,00
0,00

0,00
356 469,97

789 918,46

0,00

79 538,15

0,00

10 642 202,92

Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego

~

,

.

-

Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

0,00

0,00

0,00

145 248,61

622 681,40

1

8 895 537,97
10 040 786.58

52 142,00

8

968130,01
947 679,97
10 915 809,96

1

'

'

Wartość netto skladnikow aktywów
Stan na początek
roku obrotowego Stan na koniec roku
(313)
obrotowego (12-19)
20

21

”0.00

227 086 512,75

174 82012241

36163318

22 022 250,47

79 313,73
440 946,91

96 272 311,02

48 315 002.40
164 661 137,56

110 294 561,49

46 013 035,37
169 217 614,57
215 230 649,94

213196139,96

175,93

0,00

136 375,86

73 941,94

68 766,01

0,00

6 630,77

202 404,66

579 581,80

17 557,23

10 926,46

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
696 896,96
2 412 854,64

0,00

791 035.27

.163 826,82

0,00
2 224,25
204 628,93

0,00

152 020,12

921 109,45

551,40

0,00

525 547,02

0,00

0,00
399 684.63
399 684,63

356 499,97
399 684.63
756 174,60

9 594,00
257 311.62
266 905,62

2 441 565,70
2 390 233,26
4 831 798,96

18 120,24

97 658,39

0,00

867 576,65

143 646,76

935 031,19

912 461,46

952 436,96

444 747 987,69

,

i

zastosowania
Maszyny, urządzenia aparaty
specjalistyczne
Urządzenia techniczne
i

1

'

Środki transportu

,

,

Narzędzia, przyrządy, mchomości
wyposażenie
Pozostale środki tnNałe

Wanośct niematerialne
ogolem:

i

prawne

'

"

"1 551,40

:

,

:

=

,

,

0,00

1

1

882 534,44

1

000 601,92
43 050,10

i

2 247 860,25

107 929 689,23

„;

'

'
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356 489,97

1

292 828,27

.

.

11

_118

1

1

402 643,98

1

0,00
402 643,98

1

'

-

.-

'

:›

20914153
0,00
209 141,53

14910163

390 418 357,55

Zwiększenie wartości początkowej — ujmowane w kolumnie 4 tabeli — dotyczy aktualizacji wartości—w trybie art. 31 ust. 3 4 ustawy o rachunkowości. Jako
przychód — w kolumnie 5 tabeli — traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy
aktywów trwałych. Jako przemieszczenie — ujmowane w kolumnie 6 tabeli — uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości
w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifrkowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Składniki
aktywów trwałych powinny być prezentowane w kolumnie 2 tabeli w układzie analogicznym jak w bilansie, tj. dającym możliwość ich porównania z danymi
i

ujętymi w bilansie.

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

—

o ile jednostka dysponuje takimi wartościami.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Wyszczególnienie

Lp.

Aktualna wartość rynkowa

Dodatkowe informacje

1.

Grunty

Brak danych

-

2.

Budynki

Brak danych

-

3.

Dobra kultury

Brak danych

-

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Długoterminowe aktywa nieńnansowe

2.

Długoterminowe aktywa ńnansowe

Kwota odpisów

Dodatkowe informacje

—

-

-

—

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp

Treść (nr działki, nazwa)

Wyszczególnienie

.

3

1

1.

Konto 011—06—0-02
Grunty własność Gminy Będzin
Oddane W uzytkowan'e W'eczySte

Powierzchnia (m2)
Wartość (zł)

Stan na początek
roku obrotowego

zwiększenia

4

5

1156575 m.kw.

121 734

Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego

490,25 zl

Szczegółowy wykaz gruntów oddanych w użytkowaniewieczyste zawiera załącznik nr

zmniejszenia
6

Stan na koniec roku

obrotowego M+S-6)
7

1922 m.kw.

798838 m.kw

359659 m.kw.

0,00 zł

97 348 218,94 zł

24 386 271,32 zl

1.

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np. potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów
czy
stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie)

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, wtym z tytułu umów leasingu.

Środki tnNałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Wyszczególnienie

Lp.

2

1

1.

Grunty

2.

Budynki

Przymusowy zarząd konto 911

Stan na początek roku

obrotowego
3
Nie

1

dotyczy

302 143,05

Zmiany w trakcie roku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
4
5

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6
Nie dotyczy

0,00

488 767,95

813 375.10

W tej pozycji wykazywane są Środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa)
ich amortyzowac iub umarzać.

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, wtym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów

wartościowych

Posiadane papiery wartościowe
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Akcje udziały

a)

Akcje

-

Śląski Rynek Rolno Przemysłowy SA

—

-

Liczba

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec
roku obrotOWego

i

Agencja Rozwoju Lokałnego SA
Miejski Klub Sportowy Będzin SA

Akcje

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

Akcje

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

5000 x 100,00 zł

200 x 500,00 zł
Akcje

9 945

000,00

0,00

0,00

9 945

000,00

5 001 279,00

0,00

0,00

5 001

279,00

271 000,00

0,00

59 103 500,00
59 000,00

10000 x 994,50 zł

b)

Udziały

~

PTHU „INTERPRONIEX" Sp. z o.o.
Będzin
MPWiK Sp. z o.o. Będzin

Udział
1987 x 2517
Udział

Spółka Ciepłowniczo — Energetyczna
Jaworzno III Sp. z 0.0.
PKM Sp. z o.o. Sosnowiec

Udział
118 x 500,00 zł
Udział
56668 x 100,00 zł
Udział

59 000,00

0,00

0,00

5 666 800,00

0,00

0,00

5

2 949

500,00

0,00

0,00

2 949

Udziały

1

365 000,00

0,00

0,00

1

Udziały

2 110 700,00

860 000,00

130 000,00

—

—

-

MZBM

-

TBS „CENTRUM" sp. z o.o.
w likwidacji
Będzin Arena Sp. z o.o.

—

Sp. z 0.0, Będzin

Ogółem: Akcje udziały
i

2

Dłużne papiery wartościowe

57 832 500,00

118.207 x 500,00 zł

5899 x 500.00 zł

13.650 x 100,00 zł

28407 x 100,00 zł
:

-

;

Nie dotyczy

~

_

85 529 779,00

Nie dotyczy

1

'

2 131

000,00

Nie dotyczy

„

630 000,00

Nie dotyczy

666 800,00
500,00

365 000,00

2 840

700,00

87 030 779,00
Nie dotyczy

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 stanu należności
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Lp.

Grupa należności

2

1

Stan na początek roku
obrotowego
3

1.

Dochody

52 898186,41

2.

Podatki

5

3

Odpady
komunalne

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
.

ZWiększema
_

4
2 333 456,20

064 913,88
79 735,38

6 042,48

wykorzystanie

.

_

_

rozw1ązan|e

5

6

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

Stan na koniec
roku obrotowego
7
55 231 622,61
5

058 488,45

dotyczy

85 777,86

Dane liczbowe podaje się według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu.

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na początek roku

obrotowego

Zwiększenie w
ciągu roku

Wykorzystanie w
ciągu roku

Rozwiązanie w
ciągu roku

Stan na koniec
roku obrotowego

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.
3.

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

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,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
o) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności
Zobowiązania

L.p.

powyżej

1

roku do 3 lat

Okres wymagalności
powyżej 3 lat do 5 lat

Razem
powyżej 5 lat

stan na
BO
a) kredyty pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych

BZ

BO

BZ

80

82

BO

BZ

Nie dotyczy
Nie dotyczy

i

papierów wartościowych
inne
zobowiązania Nie dotyczy
finansowe (wekslowe)
d)
wobec Nie dotyczy
zobowiązania
budżetów
e) z tytułu ubezpieczeń
Nie dotyczy
innych świadczeń
9) z tytułu wynagrodzeń
Nie dotyczy
c)

i

h) pozostałe

Razem

110

---—~--

0

000,00

110 000,00

Stany tych zobowiązań powinny wynikać z analizy sald odpowiednich kont rozrachunkowychoraz terminów splaty poszczególnych tytułów zobowiązań na
dzień bilansowy.
Zobowiązanie długoterminowe dotyczy nabycia prawa użytkowania wieczystego do działki od Energomontażu Południe, które regulowane jest,
zgodnie
z zapisami umowy, w trzech ratach. Kwota 110 000 zlotych dotyczy ll raty do uregulowania w 2020 roku.

1.10 Kwota 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.

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Lp.

Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o
rachunkowaści
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami 0
rachunkowości

Kwota zobowiązań
NIe

dotyczy

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

zabezpieczeń.

jednostki ze wskazaniem charakteru

i

formy tych

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
L.p.

Kwota zobowiązania

Rodzaj

zabezpieczenia

Na

początek
roku

1.

3.

4.
5.

Weksle

Nie dotyczy

Hipoteka
Zastaw. wtym: zastaw
skarbowy
Inne (gwarancja
bankowa, kara
umowna)

Nie dotyczy

Ogółem

Na koniec

roku

Kwota zabezpieczenia
Na

początek
roku

Na koniec

roku

Na aktywach trwałych
Na

początek
roku

Na koniec

roku

Na aktywach

obrotowych
Na początek
Na koniec
roku

roku

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

W tej pozycji dodatkowych informacji wykazywane są zobowiązania, które
są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki: wekslem, hipoteką, zastawem
lub zastawem skarbowym, albo oddaniem majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu
prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Najczęściej
zabezpieczane są zobowiązania z tytułu kredytów pożyczek oraz zobowiązania podatkowe. Informacje podane w tej pozycji mają wskazać na ograniczenia
jednostki w dysponowaniu aktywami trwałymi lub obrotowymi. W przypadku weksli niezawierających oznaczonej kwoty (In blanco) wskazane
jest podanie ich
liczby ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksii.
i

i

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udziełonych przez jednostkę
gwarancji i poręczeń, także
wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz
charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Lp.
1

Tytuł zobowiązania warunkowego
Udzielone gwarancje poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek
powiązanych
Kaucja iwadia
]

'

2_

3.

4.

Zawarte, iecz jeszcze niewykonane umowy
Nieuznane roszczenia wierzycieli

5.

Inne

6.

OGOŁEM

.

Na początek roku
Nie dotyczy

obrotowego

Stan
Na koniec roku

obrotowego

63 213,77

154 887.25

435-83

32 054,52

0.00

0.00

19 085,97

19 085,97

83 735,57

206 037,74

1

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych

biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów a
zobowiązaniem zapłaty za nie.
i

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp.

Stan na

Wyszczególnienie (tytuły)
Ogólem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły Egurujące w
rachunkowych, np.:
- opłacone z góry czynsze
—

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

Nie dotyczy

księgach

prenumeraty
ubezpieczenia osób składników majątku)

- polisy

i

1

Ogólem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)

800 582,38

17 661671.11

›

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia
L.p.

2.
3.

Wyszczegółnienie

Kwota

Otrzymane gwarancje

Nie dotyczy

Otrzymane poręczenia
Ogółem

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe informacje

1.

Odprawy emerytalne

105 572,00

2.

Nagrodyjubiieuszowe

114 236,05

3,

inne

4.

'
Ogolem

8 112,38
228 020,43

Ekwwalent za urlop

1.16 Inne informacje
2.
2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
L.p.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Materiały

Nie dotyczy

2.

Towary

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

W tej pozycji podaje się informacje umożliwiające dokonanie
oceny sumy odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, wykazanej w rachunku
zyskówi strat w pozostałych kosztach operacyjnych. Wykazuje się kwotę dokonanych w danym roku
odpisów aktualizujących, a nie ich saldo.

2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki
oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:
odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym
różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym

—

—

Kwota

Dodatkowe informacje

13 133 877,77 zł

Wtym:

NIe dotyczy

Wydatki

Nie dotyczy

Zagłębiowski Park Linearny
— 2 000 231.40
Remont
nadanie nowych funkcji
nitowanej wieży ciśnień w Grodżcu
— 72 319,76

_

9 149

541'21

i

Termomoderizacja SP nr
Będzinie —1911785,40

1

w

W tej pozycji podaje się wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku
w związku z budową środków trwałych siłami własnymi oraz kwotę odsetek różnic
kursowych od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie budowy. Wskazane jest
wyspecyfikowanie informacji o kosztach dotyczących
wybudowanych ijuz przyjętych do używania środków trwałych, jak obiektów znajdujących się w trakcie budowy.
i

i

2.3 Kwota

i

charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów

incydentalnie

o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Przychody:
- ó nadzwyczajnej wartości,
- które wystąpiły incydentalnie

KWota

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

Koszty:
0 nadzwyczajnej wartości,
- które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

~

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych
przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania
planu dochodów budżetowych.
2.5 Inne informacje
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny

finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
W punkcie tym można zawrzeć m.in. następujące informacje:

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej

i

dane o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz
kwocie korekty (dane te podaje się z uwzględnieniem przepisów art. 54 ust. 2 3
ustawy o rachunkowości),
~ przedstawienie dokonanych w roku
obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny jeżeli wywierają one istotny
wpływ na sytuację
majątkową (pozycję tę uzupełniają jednostki, które w ciągu roku ze skutkiem od pienivszego dnia roku obrotowego zmieniły
dotychczas
stosowane
rozwiązania na inne przewidziane ustawą — wówczas należy wyjaśnić przyczyny dokonania zmian, podać liczbowo wpływ
zmian
dokonanych
na wynik
finansowy),
- informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok pcprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
(informację tą podaje się w przypadkach, gdy wprowadzone w roku obrotowym zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń,
wyceny aktywów pasywów itp. powodują,
że zachwiana zostaje porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, w związku z
czym nie jest możliwe prawidłowe określenie dynamiki
zmian zachodzących w jednostce, ani właściwa ocena sytuacji majątkowej, finansowej wyniku osiągniętego z
działalności),
—

i

i

i
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