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Nazwa i adres lednostki sprawozdawcze

Powiatowy lJlząd Pracy

ul' Przemysłowa 1

87-700 AleksandróW K!iawsk

BILANS
jednostkibudżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2o1a l'

Adresatl

Starostwo Powiatowe w A eksandrow e
Kujawskinr

Wysłaó bez pisma pŻewodnieqo

c7720849716DCD95

ltI ililIil til il1ililtilIil rffiril ilililililililt il ililntil

Numer identyfikacyjny REGON

910933115

stan na początek Stan na koniec stan na początek

404 391,49 345 520 38 146 446 4i 83 691,0t

000 0,00 3 964 544 22 3 €67 556,8t

444 391 49 ]ł5 520 ]8 I818 097 75 3 803 863.8i

4Ó4 391 4, 345 520'3ć 0.00 00(

0,00 00( I818 097,75 '3 €03 863,81

A.l.l.l.1 Grunly

000 00( finansowe9o (n.dwyżka
środkÓw obrolowych) (_)

000 00(

A. .1.2 Budynk okale
obiektyinżynieli ądowe] 29T 793 BA 283 795.44 0.00 0,00

93 426,29 53 121 7t 0,00 0,00

000 0,0(
c PańŚbłÓwefu.dusze 000 0,00

13111,4a I601 21 268 228,14 273 953,56

000 oo( 0,00 0,00

A'l.3 zalczka na środki
0.00 00( 264 224,14 273 953 56

0,00 00( 62612 27 AC

0.00 00( 000 00(

0,00 000 15a9T11Ż 1Ą8 326 4ę

0,00 000 D.ll4 zobÓwiązan az
-{*tł+$ynegrod:eń 96 387,16

-_t
113 473 8:

w Alck5,lndl,],' P ł,!l.wshiir

i\,4asdalena Sadowska

qluń>nnaij] 
'' P l',!l.ws'(

KAI\!CTLAIiIA 5ijjLNA
* *#$ffifu-nr-(główny księgowy)

czzzoełszl 
!oppg,g.,'.o.,i/.]n,) 

pod poŻSJO BeSTia

Kopia z dok!mentu podpisaneoo eek{

k jednostki)



dlugoierm nowe aktywa 000 00( 000 0,0(

00( 00( 000 0.0t

14243,12 12 126 2l 000 0,0(

0,00 0,0( 1A 243,12 12126,2!

0,00 0.0(
D.l 8 1 zakładÓwy

14243,12 12126 2!

000 00( 000 00(

0,00 0o( 0,00 00(

000 0.0( 000 0o(

9 525,00 10725,4(

B ]l ] Na eżnośc Żlylulu
0.00 0,0(

0,00 0,0(

B ll3 Na eżnośc ŻlylułU
000 0.0(

9 525,00 t0 725 0t

000 00(

714,12 1 401 ,24

B !l 1 Środk pienjężne
00( 00(

B ll 2 srodk p€n ężne
T1a 12 1 441 2!

B ll3 srodk pjenjężne
pańsiwowego fu.dusŻu 000 00(

000 00(

B'l '5 Akcje ub udziały 000 o0(

000 00(

krótkotermińowe aklylva 0.00 00(

['4aodalena SadÓWŚka 2019 A3 27

(głóWny księgowy) (rok' miesiąc, dzleń) (kerownikjednostki)
c7720849716DCD95SJO BeSTia

Kooa / doL-_"r'L oodoisa'eoo ÓÓll'olic/-p*/9e.e'owa1ddl a 20'90128



o,o0 0,0(

suma aktywów 414 634,61 357 646,6i suma pasywów 414 634,61 357 646,63

lVaqdalena Sadowska 2019 03-27 [,4arzena Zbikowska
(głóWny księgowy) (rok' mlesiąc' dzień)

c772AA49716DCD95
(kierownik iednostki)

S.lO BeST a

Kopia z dok!mentu podp]saneoo elektronicżn ewygenerowana dnia 2019 03'28



Wyjaśnienia do bilansu

lvlagdalenr Sadowska 2019^43-27
(głóWny księgowy) (rok, m esiąc' dzień)

c772A8497 16DCD95
(kierownik jednostki)

SJO BeSTla

KoplaŻdokumeni! podpisanegoe]ektrÓńiczniewyoenerowanadnra2019'03'28



NaŻWa i adres iednostki sprawozdawczej

Powiatowy Urząd Pracy

ul' PrŻemyslowa 1

87 700 A eksandrÓw Kt]]awski

Wyciąg z danych zawańych w
załączniku'lnformacja dodatkowa'

sporządzony na dŻ eń:
31-12-2O1A t.

staroŚbło Pow alowe w
Aleksandrcw e Krtawskim

Nunrer identyiikacyiny REGON

9'10933115
09895FBD82F208DC

il l]lililillilul ]llil lililllill1llilillilłil||]ilil1l ]il
oodatkowe informacje i objaśn'enia ob€jmują w szcŻególności:

w),src*s" 
" "" "17 dane o odpisach aktualiŻliących wartość naezioŚcl ze wslazanEm sranu mp;czeGl' rc|.u obrotowąqo

ŻłejsŻe]id I w!lo'z'sl.1i- roŻł azol _olołego' Ż -!\Ż9 ęo' "' 
e. 1.-;-"

f inansowych jed.oŚtek samorządt ierytor alnego (sian poŻyczek zaglozonycń) 27 745 66
'r 10. L^ole7oboł.z.1wsytJ.C' gd/led.oś'als"ifkł"L-o* e* 19 l -;;;' o ?ep 

"J1i 
poo.l"o., ai

(leasing operacyjny) a WedłUg pżepsóW o rachunkowoscl bylby to laas;q i|nansow L]b zw;oi.V Ż ooóz]alema!$olezobou.Ż.azrylLl l.aŚ'.oL,r"lsołPgo Lo leas 19J Żt 'oheq' 0,00
112 laafa"LalezaaÓ z/a1w.'ł'oł}(1 w\ 1.oł.€Ż Joz elo - /c1- "'ldl 

osl.e 9M-ń. 'poę@'dh/"łel!os-\1lew\.aŻllycrłb."s:eŻew\"aŻa-eTzoboa'aŻ..ŻaoeŻpec'o^icl;aTaj;r-
jednoslki olaŻ charakiefu fornrytych Żabezpeczeń 0,00

Pot\ł erdzenje za zgodność z danym W lnformac]i dodatkowe]

2T.03.2419

SJO Besli.
09895F8D82F208DC

Kopia Ż dokument! podplsanego elektroń]cznie wygenerowana dn a 2o19 03 28



Wyciąg z danych zawańych w załączniku 'lnformacja alodatkowa'

Synrbol WyszcŻególnienie uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymj w lnformacj dodatkowej

21 A3 2019

SJO Beslia strona 2 z209895F8D82F208DC
Kopla ŻdokUmentu podpsanego eleftlonQn ewygeneowana dn]a

2019.43 28
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INFORMACJA DODATKOWA
I. wprowadz€nie do sDrawozdania finansoweso. obeimUie w ŚŻczesólności:

t.l nazwq iednostki
Po\\'iatowy U rząd Prac],

1.2 sicdZibę iednLlstki
ul. Prrern) sto\\a I

1l adres iednostki
87-700 Alęksandrów Kuialvski

14 Dodstawowy pruedmiot działalności iednostki
$Tkonywanie zadań z zakręsu promocji Za1rudnienia. łagodzenia skutkórv bezrobocia oraz
aklywizacii zawodowej

2 rvskazanię okresu obi9tcgo sprawozdaniern

01.01.2018-3 l.I2.2018
L *sl"zanic. ze .pla*ozdanIe linansorrc /d$'ela dane li](/llę

nie dotyczy

1.

omówienic pfzyjęlych zasad (poliB/ki) rachunkowości, w tyn metod [Yceny aktywów i

pas}1vów (także

amortyzaci i)

Sprawozdanie finansowe spolządzonc zostało na podsta\\,ie k5iąg lachunkowych
plowadzonvch w roku obrotow.vn1 zgodnie z dokumentacją prz!:ję|},ch w dniu 25.01'2018r
Zasad (polityki) rachunkowości ( Zarądzenie nr 7/2018 Dyrektola Powiatowcgo Urzędu Placy
w A1eksandlowie Kujawski]n w sprawie zasad po]ityki rachunkowości w Powiatowym
tjrzęd7ie Pracy w Aieksandrowie Kujarvskim)' Wykazane w bilansie na koniec roku
obrotowego aktywa i pasrva Llstalono z Zastosowaniem metod \\Yccny wynikających z
pży.jęlyoh zasad rachunkowości' Śrorlki trwałe oraz wańości niematerialne i prawne
\łyceniono wedhlg cen nabycia pomniejszonych o odpisy anortyzac}ane' należnośoi i
udzielone pożyczki-w kwocie wymaganej zapłaty, zoborviązarria lv kwocie wymagającej
zapłaty' Anońyzacja środkó*, tnvałych dokony1vanajest netodą liniową poczynając od
piefivszego dnia DastępLljącego po miesiącu, w którym środek tnva])' przyjęto do uz}tkolLania'
odpisy umorzeniolve dokon}.rvanc sąjednorazowo Za okrcs roku obrachurkowego na koniec
roku. Środkitrwałc i wa{ości niemateriaIne i pralvne o *,ańości do 10 000.00 zł są
amoryzowane.jednorazorvo rv miesiącu przeka7ania ich do uĄlvania' Powyżej k\Ą'oty ]0
000,00 zł odpisórv amortyzac-vjn)'ch dokonuc się według stawek wynikających z załącznika
do ustawy o podatku dochodo\łyn od osób prawnych dlogą systenratyczl'lcgo rcZłożenii
wańości początkowcj danego środka trwałego w równych ratach' Koszty ujmowane są w
momencie ich poniesienia' zgodnie z zasadą melrroriału'
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się'tv sposób ci4gĘ dokonuj 4c j ednakol,ego
gupowania operacji gospoda.cz}rch' Ustala się \lrynik flnansowy i 5porządza splawozdanie
finansowe aby informacje z nich w1mikające byb pofównywalne w kolcjnych lataclr'

5. mne informacie

II. Dodatkowe informacie i obiaśnienia obeimuią w szcŻcpólności:

szcZególoĘ/ zakres Zmian lvańośoi grup rodzajowych środków tnvałych, *,artości
niematcrialnych i pmwnych,



1.1.

7a\\,ierający stan lych aktytvów na początęk roku obrotowego, zwiekszenia i zmnieiszcnia Ż
t),tuhr: aktualizacji
\ł'ańości. nabycia, rozchodu, plzęmiesŻczenia we\\,nętżnego oIaz stan końco$y, a dla
majątku amortyzowanego

podobne przedstawienic stanów i l}'tułów zmian dotj_chcŻasowej amońyŻacji lub umorzenia

*,g załącznika

L2.
aktualn ą lvańo ść rynkową ślod ków trwa]ych, w tyn dóbr ku l1ury - o i]e j ednostka dys po nL! c
takimi informacjami

nię dooczy

L3.

k\ł'otę dokonanych $' lrakoje roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktyvo\\
trwab,ch odrębnic d]a

d]ugoterminow},clr Ńtlvów niefinansorłych oraz d]ugotc ninow}'ch akĘr\\ów finanso\q'ch

xie dolyczy
1.4. war1ość gruntć]w uż]'tko\ł anych WiecŻyście

nic doqcŻ}

t5
wańośó nicamoflyŻowanych lub nieLrnrarzanych przeZjednostkę środków tnvałych,
uży1t anych na podstawic

umów najnu' dzierżawv i innych unrów. rv tyrrr z 1vlułu umów lcasinsu
nic dotj_cz]

L6.
liczbę oraŻ wańość posiadan}'ch papicró$ iłańościowyoh. *,t)''m akcji i udziałórv oraz
dłużnych papierów

n e doq c4

1 .1.

dane o odpisach aktualizujących wartość alcz1ości. Że wskazanicn stanu na początek roku
obrotowego,

zwięksŻeniach, wykorzystaniu, lozwiąZaniu i stanie na koniec loku obrotowego! z
urvzgIędnieniem należności

1lnanso\ł1,ch iednostek samorŻądu tcĘłorialnego (stan pożvc7ck ŻaErożonvch)
Wg załączrika

L8.
danc o stanie rezerw według celu
ZwięksZeniach' wykorzystan iu,

rozB'iązanill i stanie końco*,Yrn

ich uhvolzcnia tla pocZątek roku obrotowego,

nie doBLŻ}

1S.
podzia1zobolł'iązań dłlgoterrrrinowych o pozostałym od d ia bilanso\ł'e8o. przewidywanym
umo*,ą ]ub \\ynikaiącym Z innego t}tu]u prawnego, okresic spłaty:

a) po\\yżci 1 roku do 3 lat
nie dotyczł

b) powyżei]do5lat
nie dotyoz)
powYżei 5 lat

nie dotycz]

1.10.

kwotę zobowiazań w s}tuacji gdyjednostka kwalifikuje umow}, leasingu Zgodnio z przepisami
podatko*rymi

(leasing operac},jny)' a według przcpisów o lachunkolvości byłby to leasing finansowy lub
zwrotny z podziałem

na kwotę zobowiązań z tltułu leasiDqu finanso*,eco lub ]casinAu zwrotneqo
nie dotycŻy



t.1 l
łączn4 kwotę zobolviązań zabczpieczonych na majątku jednoslki 7e w.ko'uniel.'' 

"l'*ukt".u 
i

lolmy tych Zabęzpieczeń

nie dotycą

1.12.

łączną kwotę zobowiązan warunkowych. w tym .o*ni"z ua'i"i*y.ń prz.' ;"an iif,-
gNalanc.ji i poręozeń'

takżc wekslowJ,ch, niewykazanych W bilansie' Ze *,skaŻaniem zobowiązari zabezpieczonych
na majątku

leonollki ord,/ chdrallęru i lol'_) r]. h,,ane,,p,ę. Zcn

nie dotjczy

1.11.

wykaz jstotn)'ch poŻycji cz],-nnych i biemych ro'1i"'ert międzyok..so.'rycl'3 t1łn
ozynnych rozliczcń
międzyokrcso*,ych kosZtów stanowiąoych różricę między wańością otrzyman}ch
finansowycb składników
akłwów a zobowiązar'licm zap]aty Za nie

kwotę

nie dotyczy

l.I L łączną kwotę otlzymanych przezjednostke gwarancji i poręc7eń nieĘ'kazanych w biiansre

nie dotyczy

1.15. kwotę \ł]płaconyclr ślodków pieniężnych na świadcŻenia pracownicze
dofinansorvanie do zakupów okularórv korekc1,jnych _ 595'o0 z] ; świadczenja rŻeczowc
wynikające Ż przepisóu BHP_'162,0I zł

1.r6. in ne informacje

2.1 tqrsokość odpisów aktualizqjących rvartość zapasów
nie dotyczy

22
kosŹ wylworzenia środków tf$'ałych w budotvje, w tym odsetki oraz róznice ku".o-ą które
powiększyły kosŹ
w}tworzenia środków tlwalych w budowie w rokrr obrotowyn
nie doqczy

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodótv lub kosŹów o nadzwycza.jnej warłości
lub które \\.ystąpiły

incydentalnie

nic dotyozy

)1.

informację o kwocie należności z t}'tułu podatków realizorvanych przez organy podatkowe
podległe minis1rowi

właści\ł,emu do spraw finansów publicznyclr $,ykazywanych w spra\łozdaniu z wykonania
planu dochodów

nie dotyczy
2.5. inne informacje

3.

lnne informacjc niż wymienionc powyżej, jeżęli mog]-.lb}' w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacjimajątkoNej
-linan.ovej uraz rqnik finan.oM icdno.r"i

'''''" " w" ' 2U19-03-27
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