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AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

A Aktywa trwałe 1 718 458,75 1 612 280,65 A Fundusz 1 418 510,60 1 067 874,49

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 5 490,92 26 789,45 A.I Fundusz jednostki 8 874 875,60 8 231 791,10

A.II Rzeczowe aktywa
 

trwałe 1 708 808,37 1 584 008,98 A.II Wynik finansowy
 

netto (+,-) -7 456 365,00 -7 163 916,61

A.II.1 Środki trwałe 1 708 808,37 1 584 008,98 A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 0,00

A.II.1.1 Grunty 90 125,00 90 125,00 A.II.2 Strata netto (-) -7 456 365,00 -7 163 916,61

A.II.1.1.1 Grunty 
stanowiące własność

 

jednostki samorządu

 

terytorialnego,

 

przekazane w 
użytkowanie wieczyste

 

innym podmiotom

0,00 0,00
A.III Odpisy z wyniku

 

finansowego (nadwyżka

 

środków obrotowych) (-)
0,00 0,00

A.II.1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii lądowej

 

i wodnej
1 450 561,66 1 385 220,85

A.IV Fundusz mienia 
zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia
 

techniczne i maszyny 127 121,71 79 663,13 B Fundusze placówek 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki
 

transportu 41 000,00 29 000,00 C Państwowe fundusze
 

celowe 729 643,99 2 014 616,65

A.II.1.5 Inne środki

 

trwałe 0,00 0,00
D Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

466 249,38 826 495,39

A.II.2 Środki trwałe w
 

budowie (inwestycje) 0,00 0,00 D.I Zobowiązania
 

długoterminowe 0,00 0,00

A.II.3 Zaliczka na środki 
trwałe w budowie

 

(inwestycje)
0,00 0,00 D.II Zobowiązania

 

krótkoterminowe 466 249,38 826 495,39

A.III Należności
 

długoterminowe 4 159,46 1 482,22 D.II.1 Zobowiązania z
 

tytułu dostaw i usług 15 561,88 14 147,29

A.IV Długoterminowe
 

aktywa finansowe 0,00 0,00 D.II.2 Zobowiązania
 

wobec budżetów 12 641,00 35 003,00

A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00
D.II.3 Zobowiązania z 
tytułu ubezpieczeń i

 

innych świadczeń
166 726,13 509 406,73

A.IV.2 Inne papiery
 

wartościowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowiązania z
 

tytułu wynagrodzeń 236 848,13 244 821,14
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A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00 D.II.5 Pozostałe

 

zobowiązania 9 343,83 4 817,00

A.V Wartość mienia

 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

D.II.6 Sumy obce 
(depozytowe,

 

zabezpieczenie

 

wykonania umów)

7 994,19 7 999,64

B Aktywa obrotowe 895 945,22 2 296 705,88

D.II.7 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00

B.I Zapasy 146,67 236,54 D.II.8 Fundusze
 

specjalne 17 134,22 10 300,59

B.I.1 Materiały 146,67 236,54
D.II.8.1 Zakładowy 
Fundusz Świadczeń

 

Socjalnych
17 134,22 10 300,59

B.I.2 Półprodukty i
 

produkty w toku 0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.III Rezerwy na
 

zobowiązania 0,00 0,00

B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.IV Rozliczenia
 

międzyokresowe 0,00 0,00

B.II Należności
 

krótkoterminowe 225 989,37 438 787,75  

B.II.1 Należności z tytułu
 

dostaw i usług 0,00 0,00  

B.II.2 Należności od
 

budżetów 0,00 0,00  

B.II.3 Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych

 

świadczeń
0,00 42,72  

B.II.4 Pozostałe
 

należności 225 989,37 438 745,03  

B.II.5 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00  

B.III Krótkoterminowe
 

aktywa finansowe 665 093,74 1 857 681,59  

B.III.1 Środki pieniężne
 

w kasie 0,00 0,00  

B.III.2 Środki pieniężne 
na rachunkach

 

bankowych
20 855,24 13 850,23  

B.III.3 Środki pieniężne 
państwowego funduszu

 

celowego
644 238,50 1 843 831,36  

B.III.4 Inne środki
 

pieniężne 0,00 0,00  

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00  

B.III.6 Inne papiery
 

wartościowe 0,00 0,00  

B.III.7 Inne 
krótkoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00  
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B.IV Rozliczenia
 

międzyokresowe 4 715,44 0,00  

Suma aktywów 2 614 403,97 3 908 986,53 Suma pasywów 2 614 403,97 3 908 986,53
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UwagaJST
Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol Wyszczególnienie
A.III Należności 

długoterminowe FUNDUSZ PRACY 1 482,22

B.II.3
Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń

FUNDUSZ PRACY 42,72

B.II.4 Pozostałe należności FUNDUSZ PRACY 434 122,99

B.III.3
Środki pieniężne 
państwowego funduszu

 

celowego
FUNDUSZ PRACY 1 843 831,36

UwagaJST
Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol Wyszczególnienie
C Państwowe fundusze 

celowe FUNDUSZ PRACY 2 014 616,65

D.II.2 Zobowiązania wobec 
budżetów FUNDUSZ PRACY 35 003,00

D.II.3
Zobowiązania z tytułu 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń

FUNDUSZ PRACY 222 385,25

D.II.4 Zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń FUNDUSZ PRACY 2 657,39

D.II.5 Pozostałe zobowiązania FUNDUSZ PRACY 4 817,00
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 355 686,15 195 008,45Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży produktów

A.II. 0,00 0,00Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
 

wartość ujemna)

A.III. 0,00 0,00Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

A.IV. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

A.V. 0,00 0,00Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.VI. 355 686,15 195 008,45Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 7 816 925,13 7 376 485,86Koszty działalności operacyjnej

B.I. 217 493,94 131 455,07Amortyzacja

B.II. 112 352,59 129 073,18Zużycie materiałów i energii

B.III. 198 754,51 234 591,90Usługi obce

B.IV. 7 754,16 7 754,16Podatki i opłaty

B.V. 3 555 578,35 3 703 980,76Wynagrodzenia

B.VI. 839 949,61 759 752,75Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 5 725,46 30 368,72Pozostałe koszty rodzajowe

B.VIII. 0,00 0,00Wartość sprzedanych towarów i materiałów

B.IX. 2 848 842,32 2 352 812,42Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 30 474,19 26 696,90Pozostałe obciążenia

C. -7 461 238,98 -7 181 477,41Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 3 836,20 17 530,33Pozostałe przychody operacyjne

D.I. 0,00 0,00Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 3 836,20 17 530,33Inne przychody operacyjne

E. 0,00 0,00Pozostałe koszty operacyjne
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E.I. 0,00 0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na

 

wydzielonym rachunku

E.II. 0,00 0,00Pozostałe koszty operacyjne

F. -7 457 402,78 -7 163 947,08Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 1 037,78 30,47Przychody finansowe

G.I. 0,00 0,00Dywidendy i udziały w zyskach

G.II. 1 037,78 30,47Odsetki

G.III. 0,00 0,00Inne

H. 0,00 0,00Koszty finansowe

H.I. 0,00 0,00Odsetki

H.II. 0,00 0,00Inne

I. -7 456 365,00 -7 163 916,61Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 0,00 0,00Podatek dochodowy

K. 0,00 0,00Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

 

L. -7 456 365,00 -7 163 916,61Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 8 317 128,12 8 874 875,60Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 7 637 089,51 7 008 455,75Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 0,00 0,00Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 7 560 889,51 6 980 501,54Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3. 0,00 0,00Zrealizowane płatności ze środków europejskich

I.1.4. 0,00 0,00Środki na inwestycje

I.1.5. 0,00 0,00Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.1.6. 76 200,00 27 954,21Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
 

niematerialne i prawne

I.1.7. 0,00 0,00Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.1.8. 0,00 0,00Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.1.9. 0,00 0,00Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

I.1.10. 0,00 0,00Inne zwiększenia

I.2. 7 079 342,03 7 651 540,25Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 6 722 618,10 7 456 365,00Strata za rok ubiegły

I.2.2. 356 723,93 195 175,25Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 0,00 0,00Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 0,00 0,00Dotacje i środki na inwestycje

I.2.5. 0,00 0,00Aktualizacja środków trwałych

I.2.6. 0,00 0,00Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. 0,00 0,00Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.2.8. 0,00 0,00Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.2.9. 0,00 0,00Inne zmniejszenia

II. 8 874 875,60 8 231 791,10Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. -7 456 365,00 -7 163 916,61Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 0,00 0,00zysk netto (+)

III.2. -7 456 365,00 -7 163 916,61strata netto (-)

III.3. 0,00 0,00nadwyżka środków obrotowych

IV. 1 418 510,60 1 067 874,49Fundusz (II+,-III)
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Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

sporządzony na dzień: 

31-12-2020 r.

Powiat Dębicki

690694324

594EFF81FD833733

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej 

2021.03.30
Katarzyna Rostowska-Machnik

Ewelina Polkowska

594EFF81FD833733
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Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej 

2021.03.30 Katarzyna Rostowska-MachnikEwelina Polkowska
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INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 

1.2 siedzibę jednostki 

 ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica 

1.3 adres jednostki 

 ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Podstawowym przedmiotem działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy jest promocja 

zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 

zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy ( Dz.U. 2020 poz. 1409 z późn.zm.). 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

3. 
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Nie dotyczy 

4. 
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

 1. Środki trwałe stanowiące własność Urzędu są wyceniane według kosztów zakupu a 

otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji własnego organu według wartości 

określonej w tej decyzji. 

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres 

całego roku przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do 

ustawy z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z  2020r. 

poz. 1406 z późn.zm.). Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o 

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 –  ewidencja dla tej 

grupy prowadzona jest w księgach inwentarzowych wartościowo za wyjątkiem 

zakupionego wyposażenia do 200 zł, tylko ewidencję ilościową. 

3. Modernizacja istniejących środków trwałych w kwocie powyżej 10 000 zł jest 

księgowana na zwiększenie wartości tego środka trwałego. Nakłady na modernizację 

(ulepszenie) środków trwałych nie przekraczające ww. kwoty odnoszone są w koszty 

bieżącego okresu. 

4. Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej, materiały służące bieżącemu 

utrzymaniu jednostki bezpośrednio po zakupie wydawane są na stanowiska pracy do 

zużycia, wydane do zużycia jednocześnie uznaje się za zużyte. 

 



5. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z 

zachowaniem zasady ostrożności. 

 

6. Odpisy aktualizujące są dokonywane nie później, niż na dzień bilansowy, odpisy 

aktualizujące należności Funduszu Pracy obciążają ten Fundusz. 

 

7. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych do których stosuje się 

przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w 

momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w 

wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

 

8. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

9. Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej.  

 

10. Rozliczenie kosztów działalności podstawowej Urzędu ujmuje się tylko na kontach 

zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Wszystkie dokumenty 

memoriałowe w tym faktury są księgowane z datą zatwierdzenia do wypłaty lub na 

koniec miesiąca którego dotyczą. Koszty FP ujmuje się na koncie zespołu 8 

„Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” tj. 853 Fundusz Pracy wszystkie dokumenty 

memoriałowe są księgowane w momencie zapłaty lub na koniec miesiąca którego 

dotyczą. 

 

11. W jednostce nie tworzy się rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). 

 

12. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie 

są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.  

 

5. inne informacje 

 Bilans Powiatowego Urząd Pracy w Dębicy obejmuje aktywa i pasywa Budżetu oraz Funduszu 

Pracy. Jednostka realizuje zadania finansowane z Funduszu Pracy. Środki na realizację zadań w 

ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych przekazywane są bezpośrednio przez Dysponenta na wyodrębniony rachunek 

bankowy i nie są ujęte w Budżecie Powiatu Dębickiego. 

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 podane w tabeli nr 1 oraz nr 2 

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

 Dane podane w tabeli nr 3 

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

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 Dane podane w tabeli nr 4 oraz nr 5 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 Dane podane w tabeli nr 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 podane w tabeli nr 7 

1.6. 
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 

wartościowych 

 Dane podane w tabeli nr 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 podane w tabeli nr 9 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 

 Dane podane w tabeli nr 10 

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z 

innego tytułu prawnego, okresie spłaty 

 Dane podane w tabeli nr 11 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

  

b) powyżej 3 do 5 lat 

  

c) powyżej 5 lat 

  

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 podane w tabeli nr 12 

1.11. 
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 

 Dane podane w tabeli nr 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 podane w tabeli nr 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 podane w tabeli nr 15 

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

 Dane podane w tabeli nr 16 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 Dane podane w tabeli nr 16 

1.16. inne informacje 



 Dane podane w tabeli nr 16 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Dane podane w tabeli nr 16 

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 podane w tabeli nr 16 

2.3. 
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie 

 Dane podane w tabeli nr 16 

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 podane w tabeli nr 16 

2.5. inne informacje 

 Dane podane w tabeli nr 16 

3. 
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 
Brak 

  

 

 

 

 

  2021-03-30 
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku. 
 

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów 

według układu w bilansie 

Wartość 

początkowa 
(brutto) 

 – stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości początkowej 

Ogółem 
zwiększenie 

wartości 
początkowej  

(3 + 4 + 5) 

Zmniejszenie wartości początkowej 

Ogółem zmniejszenie 

wartości początkowej  
(7 + 8 + 9) 

Wartość początkowa – stan 

na koniec roku obrotowego 
(2 + 6 – 10) 

nabycie      aktualizacja przemieszczenia zbycie likwidacja inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Wartości niematerialne i prawne 

 

502680,31 

 

30 872,42 

 

 

  

30 872,42 

  

 

  

   0,00 

 

533 552,73 

2. Razem środki trwałe 
5 638 322,13 46 469,45   46 469,45  53 931,88   53 931,88 5 630 859,70 

2.1.Grunty (gr.0 KŚT) 
90 125,00    0,00    0,00 90 125,00 

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu terytorialnego, przekazane w 

użytkowanie wieczyste innym podmiotom 

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

2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej (gr. 1-2  KŚT) 

2 613 632,20    0,00    0,00 2 613 632,20 

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

KŚT) 

2 119 080,02 16 443,05   16 443,05  37 645,97   37 645,97 2 097 877,10 

2.4.Środki transportu (gr.7  KŚT) 
60 000,00    0,00    0,00 60 000,00 

2.5.Inne środki trwałe (gr.8  KŚT) 
755 484,91 30 026,40   30 026,40  16 285,91   16 285,91 769 225,40 

 Razem wyszczególnione składniki  aktywów 

(1+2 ): 

6 141 002,44 77 341,87   77 341,87  53 931,88    53 931,88 6 164 412,43 



TABELA NR 2  

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 

w bilansie 

Umorzenie 
             – stan  

na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego Ogółem 
zwiększenie 

umorzenia 

( 3+4+5) 

 Zmniejszenie 

umorzenia 
Umorzenie 

– stan na koniec roku 

obrotowego 

(2 + 6 - 7) 

aktualizacja 

amortyzacja za 
rok obrotowy 

inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Wartości niematerialne i prawne 497 189,39  9 573,89  9 573,89  506 763,28 

2. Razem środki trwałe 
3 929 513,76  171 268,84  171 268,84 53 931,88 4 046 850,72 

2.1.Grunty (gr.0 KŚT) 
0,00    0,00  0,00 

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu 

terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 
innym podmiotom 

       

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

1 163 070,54  65 340,81  65 340,81  1 228 411,35 

2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6  KŚT) 
1 991 958,31  63 901,63  63 901,63 37 645,97 2 018 213,97 

2.4.Środki transportu (gr.7  KŚT) 
19 000,00  12 000,00  12 000,00  31 000,00 

2.5.Inne środki trwałe (gr.8  KŚT) 
755 484,91  30 026,40  30 026,40 16 285,91 769 225,40 

Razem wyszczególnione składniki  aktywów (1+2 ): 
4 426 703,15  180 842,73  180 842,73 53 931,88 4 553 614,00 

 



TABELA NR 3 

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Grupa środków trwałych (wg KŚT) 
Wartość rynkowa (brutto)  – 

stan na koniec roku obrotowego 

Uwagi 

1 2 

3 

Nie jesteśmy w stanie określić wartość rynkową majątku. 

   

   

   

   

Razem 

  

 



 TABELA NR 4 

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych                       Nie dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

Wyszczególnienie 
Stan na początek 

roku obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 

obrotowego 

Stan na koniec roku obrotowego 

(2 + 3 – 4) 

zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

     -  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Razem     

 



TABELA NR 5 

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych            Nie dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

Wyszczególnienie Stan na początek 

roku obrotowego Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 

obrotowego 
Stan na koniec roku 

obrotowego 

(2 + 3 – 4) 
  

  zwiększenia zmniejszenia  

1 2 3 4 5 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

     

     

     

Razem     

 



TABELA NR 6 

Grunty w wieczystym użytkowaniu         

Lp. 

Treść (nr działki, 

nazwa) Wyszczególnienie 

Stan na początek roku 

obrotowego 

Zmiany stanu w trakcie 

roku obrotowego 
Stan na 

koniec roku 

obrotowego 
  

    zwiększenia zmniejszenia (4 + 5 – 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Powierzchnia (m2) 

0 0 0 0 

Wartość (zł) 
0 0 0 0 

  
Powierzchnia (m2) 

0 0 0 0 

Wartość (zł) 
0 0 0 0 

  
Powierzchnia (m2) 

0 0 0 0 

Wartość (zł) 
0 0 0 0 

  
Powierzchnia (m2) 

0 0 0 0 

Wartość (zł) 
0 0 0 0 

 



TABELA NR 7 

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane                          Nie dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

Lp. Grupa według KŚT 
Stan na początek roku 

obrotowego 

Zmiany w trakcie roku obrotowego 
Stan na koniec 

roku obrotowego 

(3 + 4 – 5)  
zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 

TABELA NR 8  

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych          Nie dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

1. Akcje 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Udziały 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Dłużne papiery wartościowe 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

       

 



TABELA NR 9 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 

Lp. Grupa należności 
Stan na początek roku 

obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan na 

koniec roku 

obrotowego 31.12.2020 

(3+4-5-6) zwiększenia wykorzystanie rozwiązania 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Refundacja prac interwencyjnych – Fundusz Pracy 29 951,19 483,80 0 0 30 434,99 

2 Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy – 

Fundusz Pracy 

36 458,19 763,97 0 0 37 222,16 

3. Nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia – Fundusz 

Pracy 

9 803,20 1 465,14 0 0 11 268,34 

4. Koszty szkolenia – Fundusz Pracy 9 506,52 570,08 0 0 10 076,60 

5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 

Fundusz Pracy 

63 998,35 1 043,72 0 0 65 042,07 

6. Pożyczka z Funduszu Pracy 66 592,95 2 592,02 0 0 69 184,97 

 Razem: 216 310,40 6 918,73 0 0 223 229,13 

       

       

       

       

 



TABELA NR 10 

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia   Nie dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie w ciągu 

roku 

Wykorzystanie w ciągu 

roku 

Rozwiązanie w ciągu 

roku 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(3+4-5-6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Rezerwy długoterminowe ogółem: 

− na świadczenia emerytalne i podobne 

− na pozostałe koszty 

0 0 0 0 0 

2. 
Rezerwy krótkoterminowe ogółem: 

− na świadczenia emerytalne i podobne 

− na pozostałe koszty 

0 0 0 0 0 

3. Ogółem rezerwy  
0 0 0 0 0 

 



TABELA NR 11  

 

Zobowiązania  długoterminowe według okresów wymagalności    
 

 

Lp. 

 

Zobowiązania wobec 

    

powyżej 

1 roku do 3 lat 

powyżej 

3 lat do 5 lat 

powyżej  

5 lat 

Razem 

    

BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ 

1. Jednostek powiązanych:  0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Pozostałych jednostek:  0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Razem 
 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



TABELA NR 12 

 Zobowiązania z tytułu leasingu 

Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązania 

1. 
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej 

jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości 

0 

 



TABELA NR 13  

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

Wyszczególnienie Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Na aktywach trwałych Na aktywach obrotowych 

na początek roku 

obrotowego 
na koniec roku 

obrotowego 
na początek roku 

obrotowego 
na koniec roku 

obrotowego 
na początek roku 

obrotowego 
na koniec roku 

obrotowego 
na początek roku 

obrotowego 
na koniec roku 

obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Weksel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hipoteka 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zastaw 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



TABELA NR 14  

Wykaz zobowiązań warunkowych 

Wyszczególnienie 
Stan na początek roku 

obrotowego 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

(2 + 3 – 4) 

1 2 3 4 5 

1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych  
0 0 0 0 

- udzielone gwarancje i poręczenia 
0 0 0 0 

- kaucje i wadia 
0 0 0 0 

- indos weksli 
0 0 0 0 

- inne 
0 0 0 0 

2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych 
0 0 0 0 

- udzielone gwarancje i poręczenia 
0 0 0 0 

- kaucje i wadia 
0 0 0 0 

- indos weksli 
0 0 0 0 

- inne 
0 0 0 0 

3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych 

świadczeń 

0 0 0 0 

Razem 
0 0 0 0 

 



TABELA NR 15 

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych 

Lp. Wyszczególnienie (tytuły) 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

1. 

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu –  B.IV), w tym: 
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: 

– opłacone z góry czynsze 

– prenumeraty 

– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 

=  4 715,44 

 

=        0,00 

= 3 383,44 

= 1 332,00 

=  0,00 

 

= 0,00 

= 0,00 

= 0,00 

2. 
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy 

wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: 

– ujemna wartość firmy 

– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe 

– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 

0 0 

 



TABELA NR 16  

 

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki. 

 Wyszczególnienie Wartość Uwagi 

 1 2 3 

1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 0  

2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

w tym: 

- odprawy emerytalne                                              =     90 859,20 zł 

- nagrody jubileuszowe                                            =     85 624,46 zł 

- odprawa pośmiertna                                               =     24 720,00 zł 

- wydatki związane z bhp i ochroną zdrowia           =       6 359,97 zł 

    badania pracowników                         2 465,00 zł 

    okulary przed komputer                      2 700,00 zł 

    woda, ekwiwalent za pranie odzieży  1 194,97 zł 

 - koszty szkoleń pokrywane:  

   ze środków Budżetu                                              =          308,72 zł 

   ze środków Funduszu Pracy                                  =     24 454,43 zł 

- odpis na ZFŚS                                                        =   105 978,00 zł 

 

338 304,78 zł 

 

 

 

3. Inne informacje 

Wysokość planowanych środków dla pracowników PUP na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na lata 2021-2024  

w tym:     Rok                                   Nagrody jubileuszowe                                 Odprawy emerytalne    

                2021                                       47 523,00                                                      85 954,00 

                2022                                       14 230,00                                                      59 384,00  

                2023                                       87 927,00                                                               0,00 

                2024                                     100 326,00                                                    109 445,00 

504 789,00 zł  

4.  Inne informacje 

Wydatki poniesione na zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących, zabudowy stanowisk pracy ze środków własnych 

w ramach planu finansowego na 2020 rok wyniosły 30 433 zł oraz poniesione ze środków Funduszu Pracy wprowadzone do planu 

finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyniosły 46 000 zł.  

 

76 433,00 zł  

5. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  0  

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

0  

7. 

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

0  
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