Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

BILANS

IJRZAD MIASTA OLSZTYNA

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Plac Jana Pawła II 1
Numer identyfikacyjny REGON

000510742362
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne
i prawne________________

PREZYDENT OLSZTYNA
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

Wystać bez pisma przewodniego

PASYWA

3 235 075 750,43 3 139 491 330,96 A. Fundusz
2 520 071,56

1 004 809,47 I. Fundusz jednostki

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 938 506 621,75 2 847 951 366,57 II. Wynik finansowy netto

(+-)

1. Środki trwale

2 557 421 441,55 2 417 586 035,00 l. Zysk netto (+)

l. I. Grunty

1 945 933 643,12 1 775 296 900,29 2. Strata netto (-)

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

668 662 420,00 512 251 510,00

6 050 981,83

1.4. Środki transportu
726 319,39

3. Zaliczki na środki trwale
w budowie (inwestycje)
III. Należności
długoterminowe
IV. Długoterminowe
aktywa finansowe
l. Akcje i udziały
2. Inne papiery wartościowe
3. Inne długoterminowe
aktywa finansowe_____
V. Wartość mienia
zlikwidowanych jednostek
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
l. Materiały
2. Półprodukty i produkty
w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary

2 312 756 529,46 2 115 502 678,74

955 303 183,76 1 055 431 933,10
955 303 183,76 1 055 431 933,10
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Fundusze placówek

0,00

0,00

C. Państwowe fundusze celowe

0,00

0,00

50 993 114,96

62 366 284,93

0,00

0,00

50 993 114,96

62 366 284,93

3 382 070,86

2 333 075,02

218 691,00

201 017,00

996 719,11

1 777 590,61

1 709 457,52

1 739 134,14

2 823 264,40

7 499 941,53

4 285 407,35

10 885 102,00

66 256,54

47 461,20

37 511 248,18

37 882 963,43

37 511 248,18

37 882 963,43

0,00

0,00

III. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresow

0,00

0,00

finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

782 056,31

8 703 272,91
D. Zobowiązania i rezerwy
1 224 050,58
na zobowiązania
I. Zobowiązania
545 220,17
długoterminowe

2. Środki trwale w budowie
(inwestycje)

3 268 059 713,22 3 170 934 611,84

III. Odpisy z wyniku

1.3. Urządzenia techniczne

1.5. Inne środki trwałe

Stan na
koniec roku

0,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty
IV. Fundusz mienia
603 928 440,90 631 816 591,05
inżynierii lądowej i wodnej
zlikwidowanych jednostek

i maszyny

Stan na
początek roku

381 085 180,20 430 365 331,57

II. Zobowiązania
krótkoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług_________
2. Zobowiązania wobec
4 755 057,12
3 333 654,92
budżetów
3. Zobowiązania z tytułu
289 294 000,00 287 201 500,00
ubezpieczeń i innych świadczeń
4. Zobowiązania z tytułu
289 294 000,00 287 201 500,00
wynagrodzeń__________
0,00

0,00

5. Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 na wydatki budżetowe i z tyt
dochodów budżetowych

6. Sumy obce (depozytowe,
zabezpieczenie wykonania umóv
7. Rozliczenia z tytułu środków

8. Fundusze specjalne

83 977 077,75

93 809 565,81

227 939,97

210 626,08

227 939,97

210 626,08 8.2. Inne fundusze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1. Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

II. Należności
krótkoterminowe
1. Należności z tytułu dostaw
i usług__________________
2. Należności od budżetów

76 357 453,23

81 275 194,20

164,80

1 352,31

262 372,41

869 845,69

862,59

0,00

76 094 053,43

80 403 996,20

0,00

0,00

7 391 684,55

12 323 745,53

0,00

0,00

7 391 684,55

12 323 745,53

0,00

0,00

4. Inne środki pieniężne

0,00

0,00

5. Akcje lub udziały

0,00

0,00

6. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 319 052 828,18

3 233 300 896,77

3. Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych świadczę
4. Pozostałe należności
5. Rozliczenia z tytułu środków
na wydatki budżetowe i z tytuh
dochodów budżetowych
III. Krótkoterminowe aktywa
finansowe
l. Środki pieniężne w kasie
2. Środki pieniężne na
rachunkach bankowych
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

7. Inne krótkoterminowe
aktywa finansowe_____
IV. Rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów

Suma pasywów

3 319 052 828,18 3 233 300 896,77

z up, PREZYDENT)

'YNA

ZASTĘPCA^Ó^EGOKjlĘGOWEGO

Z k MAR. 2020
Arma Golon
(główny księgowy)

V_ Ha n n a(Brźynyłek
Dyrektor Wydziału Finansów

(rok. miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rachunek zysków i strat
jednostki
(wariant porównawczy)

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Plac Jana Pawła II 1
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12.2019r. r.

PREZYDENT OLSZTYNA

000510742362
Stan na koniec
roku poprzedniego
A.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Stan na koniec
roku bieżącego

1 086 804 248,57

1 199 553 302,20

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

0,00

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

VI.

Przychody z tytutu dochodów budżetowych

1 086 804 248,57

1 199 553 302,20

B.

Koszty działalności operacyjnej

159 900 588,40

167 369 898,16

I.

Amortyzacja

43 668 326,45

43 576 921,37

II.

Zużycie materiałów i energii

2 732 576,63

2 409 783,73

III.

Usługi obce

57 173 158,09

66 954 087,51

IV.

Podatki i opłaty

425 318,93

291 204,49

V.

Wynagrodzenia

35 702 267,21

34 860 906,33

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

8 205 017,72

8 693 390,70

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

11 993 923,37

10 583 604,03

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

X.

Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)

926 903 660,17

1 032 183 404,04

D.

Pozostałe przychody operacyjne

58 721 532,37

39 121 270,40

Zysk ze zbycia niefmansowych aktywów trwałych
II.

Dotacje

III.

Inne przychody operacyjne

E.

Pozostałe koszty operacyjne
Koszty inwestycji finansowanych ze środków wtasnych
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów
jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym

42 246 106,33

28 192 890,36

0,00

0,00

16 475 426,04

10 928 380,04

4 609 414,65

4 264 296,17

0,00

0,00

4 609 414,65

4 264 296,17

981 015 777,89

1 067 040 378,27

8 513 897,26

9 542 912,97

0,00

0,00

8 513 897,26

9 417 912,97

0,00

125 000,00

34 226 491,39

21 151 358,14

7 336 444,19

7 584 562,39

26 890 047,20

13 566 795,75

955 303 183,76

1 055 431 933,10

rachunku_______________________________________________

Pozostałe koszty operacyjne
F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G.

Przychody finansowe

I.

Dywidendy i udziały w zyskach

II.

Odsetki
Inne

H.

Koszty finansowe

I.

Odsetki

II.

Inne

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

0,00

0,00

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

955 303 183,76

1 055 431 933,10

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna
(główny księgowy)

z u . PREZYDIZMTA QkS^TYNA

2 4 MAR. 7020
(rok, miesiąc, dzień)

HctfmjfPrzybytek
Dyr®-ktcif'WydxiaIu.fln.ansó.w(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat
Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Plac Jana Pawła II 1
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na dzień

31.12.2019 r.

PREZYDENT OLSZTYNA

000510742362
Stan na koniec
roku poprzedniego
I.

Stan na koniec
roku bieżącego

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1 576 682 804,24

2 312 756 529,46

Zwiększenia funduszu (z tytuiu)

2 527 241 763,44

1 870 522 674,86

l. I.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

1 079 407 707,23

1 142 318 697,86

1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

530 510 753,45

470 558 568,52

1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

1.4.

Środki na inwestycje

197 002 579,50

133 759 045,02

1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w
budowie oraz wartości niematerialne i prawne

4 065 927,78

6 937 840,35

1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek^

0,00

239 262,40

1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

716 254 795,48

116 709 260,71

1 791 168 038,22

2 067 776 525,58

168 148 762,44

187 015 514,10

1 136 906 439,61

1 242 372 721,26

0,00

0,00

388 242 533,42

336 920 694,75

0,00

0,00

42 613 466,82

29 733 081,48

0,00

236 877,29

1.10. Inne zwiększenia

2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2.1.

Strata za rok ubiegły

2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok
ubiegły

2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

2.5.

Aktualizacja środków trwałych

2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków
trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych

2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9.

Inne zmniejszenia

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

III.

0,00

0,00

55 256 835,93

271 497 636,70

2 312 756 529,46

2 115 502 678,74

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

955 303 183,76

1 055 431 933,10

I.

zysk netto (+)

955 303 183,76

1 055 431 933,10

2.

strata netto (-)

3.

nadwyżka środków obrotowych

IV.

Fundusz (II+,-III)

3 268 059 713,22

3 170 934 611,84

z uó. PREZYDENTA OLSZTYNA
ZASTĘPCA Gj

EGtmiĘGOWEGO

Ha ima Przybytek
Anna Gplon

2 4 m. 2020

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Wydziału Finansów
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Plac Jana Pawła II 1

Załącznik Nr 4
do instrukcji

INFORMACJA DODATKOWA
I.
1.
1.1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
Nazwa jednostki

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
1.2.

Siedziba jednostki
PI. Jana Pawła II 1

1.3.

Adres jednostki

PI. Jana Pawła II 1
1.4.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Jednostka Budżetowa - ustawa o samorządzie gminnym Dz.U.Nr 16
poz.95 z 08.03.1990r.

2.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r. - 31.12.2019r.
3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe
Nie dotyczy

4.

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

4.

Polityki rachunkowości - zarządzenie nr 492 z dnia 22.10.2018r. zostało zmienione
na zarządzenie nr 528 z dnia 11.10.2019r, Zmiana dotyczyła przepisów prawa które
obowiązują od 1.01.2019r.
Aktywa i pasywa jednostki samorządu terytorialnego i samorządowej jednostki
budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz
w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych
według niżej przedstawionych zasad.
Przy wycenie majątku

likwidowanych jednostek lub postawionych w stan

likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla
jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są
odmienne.

Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji
zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym
stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia

2017

r.

w sprawie

szczegółowego

gospodarowania

niektórymi

składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. Nr poz. 729 z późn. zm.).
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do
ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji
właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie
darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju
i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości
ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają
umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych, z tym że odpisów amortyzacyjnych od licencji na
programy komputerowe dokonuje się w wysokości 30% rocznie. Umorzenie
ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.
Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości
początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób
prawnych ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty
pod datą zakupu.
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych
i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych
podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
Rzeczowe aktywa trwale obejmują :
a)

środki trwałe;

b)

pozostałe środki trwałe;

c)

inwestycje (środki trwałe w budowie).

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane wart. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy
0 rachunkowości.
1 .Środki trwałe obejmują w szczególności:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, grunty oddane w trwały
zarząd},
- lokale będące odrębną własnością,
- budynki,
- budowle,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych.
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu
nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów
z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub
w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych
nowego środka,
- w przypadku nabycia gruntów z mocy prawa

według „Mapy przeciętnych

wartości gruntów”.
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury, których się
w wartości
umarza)
netto,
się
wycenia
me
tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”.

Podstawowe środki trwale to kontrolowane przez jednostkę budżetową środki
trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach
podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków
trwałych oraz bez względu na wartość środki trwałe nabywane ze środków w ramach
paragrafów inwestycyjnych.
Środki trwałe z wyjątkiem gruntów umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego
planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec
roku.
W jednostce budżetowej przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych
dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej
aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.
Pozostałe środki trwale to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2, rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 zpóźn.
zm.), które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego
wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na
inwestycje),o wartości od 1.500 do 10.000 zł.
Umarzane są jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do
używania- zalicza się do nich:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania
i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,

- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- 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.
- Środki trwale o wartości do 1.500 zł, są ewidencjonowane w ewidencji ilościowej
(pozaksięgowo) i nie są ujmowane na kontach księgi głównej.
Niżej wymienione środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej
na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100%
w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie
072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych”
a)

kserokopiarki,

b)

sprzęt komputerowy,

c)

niszczarki,

d)

faksy,

e)

sprzęt telewizyjno - radiowy,

f)

sprzęt audio - wizualny.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy,
montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz
koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie
nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji,
między innymi:
a)

niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy,

b)

koszt

obsługi

zobowiązań

zaciągniętych

w celu

ich

sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony
o przychody z tego tytułu,
c)

opłaty notarialne, sądowe itp.,

d)

odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do
zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów
oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną
inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.
Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny,
mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość
historyczną, naukową lub artystyczną.
Środki trwałe finansuje się ze środków pochodzących z różnych źródeł ujętych
w budżecie miasta, w tym między innymi: kredytu, obligacji.
Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodni
z ustawą

o rachunkowości jako

inwestycje

długoterminowe).

Obejmują

w szczególności:
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
-

akcje

i inne

długoterminowe

papiery

wartościowe

traktowane

jako

lokaty długoterminowe.
Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane
są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji
nie są istotne.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje
długoterminowe wyceniane są w:
a)

cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

b) wartości godziwej,
c)

cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej (netto)
poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych.
Zapasy materiałów obejmują materiały związane z promocją Miasta oraz z obroną
cywilną. Dla tych materiałów prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa
natomiast dla pozostałych materiałów nie prowadzi

się

ewidencji

obrotu

materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia
w działalności.
Na koniec roku ustalana jest wartość niezużytych materiałów w cenie zakupu, którą
ujmuje się na koncie 310 „Materiały”.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według
wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na koniec każdego kwartału po
średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Jeżeli środki
pieniężne wyrażone są w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala
kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez Urząd waluty
odniesienia, której kurs ustalany jest przez Narodowy Bank Polski.
Operacje sprzedaży i zakupu walut obcych ujmowane w księgach, wycenia się na
dzień ich przeprowadzenia po kursie odpowiednio kupna lub sprzedaży walut
stosowanym przez bank, z którego usług Urząd korzysta lub po kursie, po którym
nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego
na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

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:
a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru
w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty
operacji
należności lub zobowiązań;
b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub
zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa
w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji
sprzedaży walut obcych zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach. Ujemne
różnice kursowe ewidencjonuje się na stronie Wn konta „Wynik na pozostałych
operacjach”, dodatnie różnice kursowe natomiast na stronie Ma konta „Wynik
na pozostałych operacjach”.
Należności i udzielone pożyczki wycenia się na dzień bilansowy w kwotach
wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. dokonaniem
odpisu aktualizującego wartość należności.
Należności i udzielone pożyczki na dzień powstania wycenia się w wartości
nominalnej.

Na koniec każdego kwartału wycenia się wyrażone w walutach obcych należności
(w tym udzielone pożyczki) po średnim kursie ustalonym dla danej waluty obcej przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień. Jeżeli należności wyrażone są w walutach, dla
których bank, z którego usług korzysta Urząd lub Narodowy Bank Polski nie ustalają
kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez Urząd waluty
odniesienia, której kurs ustalany jest przez Narodowy Bank Polski.
Operacje skutkujące powstaniem należności Urzędu wyrażone w walutach obcych
ujmuje się w księgach rachunkowych

na dzień

ich przeprowadzenia po

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten
dzień, chyba że w innym wiążącym Urząd dokumencie ustalony został inny kurs.
Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone w walutach obcych
ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie
kupna walut stosowanym przez bank, z którego usług Urząd korzysta lub po kursie,
po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu
ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień
ich wyceny i przy zapłacie zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach. Ujemne
różnice kursowe ewidencjonuje się na stronie Wn konta „Wynik na pozostałych
operacjach”, dodatnie różnice kursowe natomiast na stronie Ma konta „Wynik
na pozostałych operacjach”.
W przypadku należności z tytułu przychodów i dochodów budżetowych,
uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty, odpisów aktualizujących należy
dokonywać:
1) na należności od dłużników postawionych wstań likwidacji lub
wstań upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją
lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub
sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
2) na należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku
o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego

w pełnej

wysokości należności,

3) na należności kwestionowane przez dłużników oraz z których

zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej
i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna - do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub
innym zabezpieczeniem,
4) na należności stanowiące równowartość kwot podwyższających
należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu
aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub
odpisania,
5) na należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym
stopniu

prawdopodobieństwa

nieściągalności,

w przypadkach

uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności - w wysokości
wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu na nieściągalne należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu przychodów budżetowych
zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach. Na zaległe należności z tytułu
przychodów budżetowych dokonuje się odpisu aktualizującego w części nie
zabezpieczonej poręczeniem lub hipoteką, w przypadku gdy zaległość wynosi co
najmniej 6 miesięcy a nie został odroczony termin zapłaty. Należności umorzone,
przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące
ich

wartość,

natomiast w przypadkach,

gdy

nie

wystąpiła

uprzednia

ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej wysokości, to należności te zalicza się
do wyniku na pozostałych operacjach. Ustanie przyczyny powodującej dokonane
uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje zwiększenie,
w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej
należności oraz związane z tym zwiększenie wyniku na pozostałych operacjach.
Odpisaniu podlegają również przedawnione należności, do których nie ma
zastosowania

ustawa

Ordynacja

podatkowa,

na

podstawie

polecenia

księgowania podpisanego przez osobę sporządzającą PK, kierownika referatu
oraz dyrektora Wydziału lub Głównego Księgowego. Nadpłaty należności
niepodatkowych, które uległy przedawnieniu podlegają przypisaniu na podstawie
polecenia księgowania podpisanego przez osobę sporządzającą PK, kierownika
referatu dyrektora Wydziału lub Głównego Księgowego.
Kwoty nadpłaty pożyczek mieszkaniowych (w tym opłaty manipulacyjnej),
o których mowa w załączniku Nr 7 do zarządzenia, podlegają ewidencji na

koncie „Należności finansowe” z tytułu nadpłaty przez okres 10 lat licząc od
dnia dokonania nadpłaty. Po 10 latach, w przypadku braku możliwości zwrotu,
podlegają zaewidencjonowaniu na konto „Dochody budżetu”, po uprzednim
uzyskaniu zgody Prezydenta Olsztyna.
Kwoty niedopłaty pożyczek mieszkaniowych (w tym odsetek za nieterminowe
wpłaty), o których mowa w załączniku Nr 7 do zarządzenia, do wysokości
kosztów przesyłki listowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, podlegają
zaewidencjonowaniu na konto „Wynik na pozostałych operacjach”, po
uprzednim uzyskaniu zgody Prezydenta Olsztyna.
Zobowiązania Urzędu wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty, z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie, zgodnie z umową,
następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub
w drodze wymiany na instrumenty finansowe - które to wycenia się według
wartości godziwej. Zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości
nominalnej. Na koniec każdego kwartału wycenia się wyrażone w walutach
obcych zobowiązania po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego.
Operacje

skutkujące

powstaniem

w walutach obcych ujmuje

się

zobowiązań

w księgach

Urzędu

rachunkowych

na

wyrażone
dzień

ich

przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na ten dzień, chyba że w innym wiążącym Urząd dokumencie ustalony
został inny kurs.
Operacje

gospodarcze

stanowiące

uregulowania

zobowiązań

z rachunku

bankowego wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na
dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanym przez bank,
z którego usług Urząd korzysta lub po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak
w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe od zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na
dzień ich wyceny i przy uregulowaniu zobowiązań zalicza się do wyniku na
pozostałych operacjach.
Ujemne różnice kursowe ewidencjonuje się na stronie Wn konta „Wynik na
pozostałych operacjach”, dodatnie różnice kursowe natomiast na stronie Ma konta
„Wynik na pozostałych operacjach”.

Ustala się zasadę ewidencji i rozliczania ponoszonych kosztów tylko na kontach
zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Ustala się, że koszty
kupowanych w roku usług: dostawy ciepła wody, energii elektrycznej, odbioru
nieczystości,

których wykonawcy

wystawią fakturę w roku następnym,

księgowane i rozliczane są w księgach roku rozliczeniowego.
Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów tj. kosztów
już poniesionych,

ale

dotyczących

przyszłych

okresów

sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotna wartość i dlatego nie są
rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Prenumeraty na
rok następny księgowane są w całości w księgach roku bieżącego.
5.

inne informacje
Nie dotyczy

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczególności:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

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_____________________________________________
Nic wy stępuj o/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka
dysponuje takimi informacjami________________________________________
je* zgodnie z załącznikami Nr 9d
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów finansowych
Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 10
wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nie wy stęp uj.e/wy s t ęp u j e * zgodnie z załącznikiem Nr 11, 1 la
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu
umów leasingu______________________________________________________

Nie występuje/występuje.* zgodnie z załącznikiem Nr 12
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
a)
b)
c)

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów
oraz dłużnych papierów wartościowych
Nie wyętępuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 13
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)______________________
Nie występuj e/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym____________
Nie występuje/wyetępuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od
dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty:____________________________________________
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Nie występuj e/występuj e * zgodnie z załącznikiem Nr 16

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z
przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości
1.10. byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu
leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
je* zgodnie z załącznikiem Nr 1 7
1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń__________________________________
Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 18

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze
1.12. wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i
formy tych zabezpieczeń____________________________________________
Nie występu je/wy'stępuj#-* zgodnie z załącznikiem Nr 19
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym
kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między
1.13. wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty
za nie
Nie występuj e/występuj a* zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych
w bilansie
Nłe- występuj^/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 21

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Nie występu+e/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16. inne informacje
Nie występuj«/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
je-* zgodnie z załącznikiem Nr 24

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice
kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku
obrotowym
Nie wy stępuj e/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 25
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie występuj e/występuj e* zgodnie z załącznikiem Nr 26
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe podlegle ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie występuje
inne informacje
Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 28, 29
Występuje załącznik 27, 29
inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie występuje/wysfeftttfe* zgodnie z załącznikiem Nr 30

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać
pustych formularzy.
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Pieczątka i podpis
Głównego Księgowego
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rektor
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przybytek
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Załącznik Nr 9
do instrukcji

,/y yózt ai" f"5 n S’e;£ sów..........
pieczęć jednostki organizacyjnej
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

nabycie

3

4

Zwiększenia
aktua
inne
przemieszczenie
lizacj
wewnętrzne*
zwiększenia
a

1

2

I.

Razem wartości niematerialne i
prawne (1.1 + 1.2)

1.1.

Licencje i prawa autorskie dotyczące
oprogramowania komputerowego

1.2.

Pozostałe wartości niematerialne i
prawne

11.

Razem rzeczowe aktywa trwale (2
+ 3 + 4)

2.

Razem środki trwale (2.1 + 2.2 +
2.3 + 2.4-2,5)

2/.

Grunty, w tym:

Grunty stanowiące własność jednostki
2.1.1 samorządu tertorialnego przekazane w
użytkowanie wieczyste innym
podmiotom
2.2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej_______________________

12 i.
24.

Urządzenia techniczne i maszyny
\Środki transportu

25.

Inne środki trwale
Środki trwałe w budowie
(inwestycje)

3.

15 933 078,33

6

5

0,00

0,00 0,00

15 933 078,33

7

Gł<

ogółem (4 + 5 + 6
+ 7)
8

13 165,04

13 165,04

13 165,041

13 165,04

zbycie

likwidacja

9

10

0,00

0,00

Zmniejszenia
aktu
przemieszczeni
aliza
e wewnętrzne* cja
11
12

0,00 0,00

inne
zmniejszenia
13

0,00

172 063 724,49

90 776 560,45

0,001

8 136 355,04

270 976 639,98

202 141 593,20

3 893 531,65 90 776 560,45 0,00

3 009 877 950,78

32 007 012,67!

90 776 560,45

0,00 i

8 136 355,04

130 919 928,16

202 141 593,20

3 893 531,65

1 945 933 643,12\

23 281 037,10\

3 611 250,00\

26 892 287,10

189 860 350,761

668 662 420,00

0,00

0,00

156 410 910,00

0,00

0,00

Stan na koniec roku
obrotowego (3 + 8 14)

0,00

15 946 243,37

0,00

0,00

33 035 807,651

329 847 492,95

3 332 092 278,01

33 035 807,651

239 070 932,50

2 901 726 946,44)

7 668 679,17

197 529 029,93

1 775 296 900,29

156 410 910,00

512 251 510,00

0,00!

1 033 570 730,46\

2 274 282,561

89 834 787,80\

4 146 149,031

96 255 219,39

12 179 592,26

3 032 300,06

23 963 834,74

39 175 727,06

1 090 650 222,79

25 340 218,441

5 606 301,33\

941 772,651

313 258,17

6 861 332,15

1 337 595,90\

2 226 177,30

29 975 373,29

791 948,01
53 443,671

70 793,55
0,00\

817 787,851

1 536 499,26\
3 496 859,50\

0,00

2 328 447,27

30 856,63\

43 443,74

139 998,21

3 476 002,80

90 776 560,45

430 365 331,57

0,00

0,00

381 085 180,20

791 948,01
65 697,84\

140 056 711,82

119 141,51

140 056 711,82

65 697,84\

0,00 90 776 560,45

0,00

2 4 MAR. ?n?o
Data sporządzenia

ż uaPREZYD

Anna Galon
Hanna Przybytek
Rektor Wydziału Finansów

Marian

15

15 946 243,37

0,00!

3 390 963 130,98

zmniejszenia
ogółem (9 +10 +
11 + 12 + 13)
14

0,00

0,00

Zaliczki na środki trwale w
4.
budowie (inwestycje)
* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KŚT wewnątrz jednostki

ZASTĘPCA. e.0MEGMS.^GQWEGO

zwiększenia

V

/

✓

Załącznik Nr 9a
do instrukcji

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

. i,MIASTA OLSZTYNA
piCćz?oc,(STq!rtEVrPetTOłl3J II 1
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie
Zwiększenia

Lp.

Wyszczególnienie

I

amortyzacja/umor

3

4

2

I.

Razem wartości
niematerialne i prawne
(1.1 + 1.2)

1.1.

Licencje i prawa autorskie
dotyczące oprogramowania
komputerowego

1.2.

Pozostałe wartości niematerialne i
prawne

II.

Razem rzeczowe aktywa
trwałe (2 + 3 + 4)

2.

Razem środki trwale
(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)

\2.1.

Stan na początek
roku obrotowego

zenie za rok
obrotowy

13 413 006,77

1 528 427,13

13 413 006.77

1 528 427,13

Zmniejszenia

dotyczące
aktualiza
zwiększenia
dotyczące zbytych zlikwidowanych
inne zwiększenia
cja
składników
ogółem (4 + 5 + 6)
składników

5

6

0,00

7

0,00

8

9

1 528 427,13

0,00

0,00

1 528 427,13

0,00

0,00

inne
zmniejszenia

zmniejszenia ogółem
(8 + 9+10)

10

II

Stan na koniec roku
obrotowego
(3 + 7- II)

12

0,00

0,00

0,00

14 941 433,90

0,00

14 941 433,90

0,00!

0,00

452 736 329,73

42 048 494,24

0,00

0,00

42 048 494,24

7 729 270,70

2 634 821,33

0,00

10 364 092,03

484 420 731,94

452 736 329,73

42 048 494,24

0,00

0,00

42 048 494,24

7 729 270,70

2 634 821,33

0,00

10 364 092,03

484 420 731,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grunty, w tym:
Grunty stanowiące własność
jednostki samorządu

2.1.1. terytorialnego przekazane w

użytkowanie wieczyste innym

podmiotom
2.2.

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii Indowej______

\2.3.

Urządzenia techniczne i maszyny

\2.4.

Środki transportu

2.5.

\lnne środki trwale

3.

Środki trwale w budowie
(inwestycje)

4.

Zaliczki na środki trwale w
budowie (inwestycje)

429 642 289,561

38 169 436,00\

38 169 436,00

7090486,41

1 887 607,41

8 978 093,82

458 833 631,74

19 289 236,61

I 311 697,84
74 300,37

21 272 100,38
104 396,69
3 210 603,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 294 561,61

3 294 561,61

294 216,82

294 216,82

564 483,92
o,oo\

747213,92

810 179,87\
2 994 623,69

290 279,81

290 279,81

74 300,37\

o.oo\

0,00

ZASTĘPCMkOWNEGO KSIĘGOWEGO

2 k HA!?, 2020
ftrmt&ąwn

Data sporządzenia

z up. PREZYDENTA
KierowniM&ufostki

/ HatmaPf
rLrektor 'jtfyrłT*
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Załącznik Nr9b
do instrukcji

'•

■ ■ ■ Wy-a -Si a ł- • F f n m s ó\n.....

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo
Zwiększenia

Lp.

Wyszczególnienie

2

1

Stan na
początek roku
obrotowego

nabycie

3

4

przemieszę/
cnie
aktualiza
cja
lętrznc
n c n;;

5

6

Zmniejszenia

inne
zwiększenia

7

zwiększenia
ogółem (4 + 5 + 6
+ 7)

zbycie

8

9

likwidacja

przemieszczeni

aktualiz
acja

inne
zmniejszenia

12

13

c wewnętrzne*

10

I.

Razem wartości niematerialne i
prawne (1.1 + 1.2)

1.1.

Licencje i prawa autorskie dotyczące
oprogramowania komputerowego

1.2.

Pozostałe wartości niematerialne i
prawne

II.

Razem rzeczowe aktywa trwale (2)

2 000 844,29

384 276,33

0,00

0,00

726 336,87

110 613,20

58 369,43

93 899,93

0,00 0,00

2-

Razem środki trwale (2.1 + 2.2 + 2.3
+ 2.4)

2 000 844,29

384 276,33

0,00

0,00

726 336,871

1 110 613,20

58 369,43

93 899,93

0,00 0,00

1 721 023,79

384 276,33

726 336,87

1 110 613,20

58 369,43

93 899,93

2.1.

2.2.
2.3.

Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)

39 251,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 251,99

Zbiory biblioteczne
Dobra kultury

279 820,50

2.4.

Zapasy wojenne
* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO JfcCSIĘGOWEGO

Anna Gólon
KTOR

'
mczak

0,00

0,00

0,00 0,00

zmniejszenia
ogółem (9 +10 +
11 + 12+ 13)

Stan na koniec roku
obrotowego (3 + 8 14)

14

0,00

15

0,00

39 251,99

0,00

0,00

39 251,99

0,00

0,00

0,00

864 633,43

016 902,79

2 094 554,70

864 633,43

1 016 902,79

2 094 554,70

864 633,43

1 016 902,79

1 814 734,20

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

279 820,50

o,om

2 4 MAR. m
Data sporządzenia

z up. PREZYD,

aJj&SłMUA

Hanny Przybyłek
gktor Wydziału Finansów

Dodatkowe informacje jednostki z grupy' konsol kicanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 9c
do instrukcji

pieczęć* |6dnostkt organizacyjnej i SI
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo
Zwiększenia

Lp.

Wyszezegó I n ien ie

Stan na początek
roku obrotowego

amortyzacja/umor

2

3

4

1
1.

Razem wartości
niematerialne i prawne
(1.1 + 1.2)

1.1.

Licencje i prawa autorskie
dotyczące oprogramowania
komputerowego

1.2.

Pozostałe wartości niematerialne i
prawne

II.

Razem rzeczowe aktywa
trwale (2)
Razem środki trwale (2.1 +
2.2 + 2.3 + 2.4)

2.

2.1.

Pozostałe śr.trwałe
(jednor.uma rżane)

2.2.

Zbiory biblioteczne

2.3.

Dobra kultury

2.4.

Zapasy wojenne

39 251,99

zenie za rok
obrotowy

dotyczące
aktual
zwiększenia
dotyczące zbytych zlikwidowanyc inne zmniejszenia zmniejszenia ogółem
izacja inne zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)
składników
(8 + 9+10)
h składników
5

0,00

Zmniejszenia

0,00

7

6
0,00

39 251,99

9

10

12

11
0,00

39 251,99

0,00

0,00

39 251,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 721 023,79

384 276,33

0,00

726 336,87

1 110 613,20

58 369,43

93 899,93

864 633,43

1 016 902,79

1 814 734,20

1 721 023,79

384 276,33

0,00

726 336,87

1 110 613,20

58 369,43

93 899,93

864 633,43

1 016 902,79

1 814 734,20

1 721 023,79

384 276,33

726 336,87

1 110 613,20

58 369,43

93 899,93

864 633,43

I 016 902,79

1 814 734,20

0,00

0,00

0,00

0,00
0,001

0,00
0,00

0,00

0,00]

ZASTĘPCA- GŁÓWRtGO-KRĘGOWEGO
(i! •Wysięgjy '
W
Annk Golon

8

Stan na koniec roku
obrotowego
(3 + 7-11)

Data sporządzenia

2 4 MAR. 2020

Kierownik jednostki

up, PRaYJffiNTfltdLSZTYNA
fydnma Przybytek

INSPEKTOR
Mariann, Seńaczak

W

Oymkto^/Wydziału Finansów

D^dątkąw^jjifqnpącię jednoątki, z grupy konsolidowanej na dzień 31..-.2019 r.

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

URZĄD Mi Aj IA UE.łs/.ł inn
Plac jann Pawła II 1
W yd -z-l Sv • F i r a-ni sów.......
' pieczęć jednostki organizacyjnej

Wartości netto środków trwałych

Lp.

1

2

3

4

5

6

Grupy rodzajowe

Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego

Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku
obrotowego

Grunty
1 775 296 900,29

Jednostka nie posiada

631 816 591,05

Jednostka nie posiada

8 703 272,91

Jednostka nie posiada

1 224 050.581

Jednostka nie posiada

265 399,67

Jednostka nie posiada

279 820,50

Jednostka nie posiada

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Inne środki trwale

Dobra kultury

ZASTĘPCA GŁ0WJEGO KSIĘGOWEGO

..Anna.Golon..
Główny księgowy

.......
Data sporządzenia

zup.PRfe«^
■k
na
Dyrektor Wydtiatu Finansów

Dodatkowe Informacje jednostj^j z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.
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•’be Jana i ' uvła II I
Wydział Finansów

Załącznik Nr 11
do instrukcji

pieczęć jednostki organizacyjnej
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście (otrzymane, nabyte)*

Lp.

Właściciel gruntu

Powierzchnia (m2)

Zwiększenia wartości
Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście gruntów użytkowanych
— stan na początek roku wieczyście w ciągu roku
obrotowego
obrotowego

1 Skarb Państwa

18800

609 808,76

2 Gmina Purda

68381

1 412 800,00

Zmniejszenia wartości
Stan wartości gruntów
gruntów
użytkowanych wieczyście
użytkowanych
na koniec roku
wieczyście w ciągu
obrotowego
roku obrotowego

652 194,99

42 386,23

1 412 800,00
0,00
0,00

SUMA

2 022 608,76

42 386,23

0,00

2 064 994,99

* Tutaj chodzi o grunty przejęte (otrzymane, nabyte) przez jednostki w użytkowanie wieczyste i pozostające w ich władaniu na koniec roku obrotowego.
Grunty użytkowane wieczyście to grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jst oddane jednostce w użytkowanie wieczyste na podstawie k.ograz uogn (ewidencja
księgowa pozabilansowa).
) /
yr

z up. PREZYDENTA OLSZ7mA

ÓWiEGCUSipOWISO

ZASTĘPCA

2 k m 2020
An iCblSTi...........
dów ny księgowy

I

inspektor
Marianną
\

cźak

Data sporządzenia

Han
_ Hek
DWfttos^Wziału.Finansów
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.
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'
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Załącznik Nr lla
do instrukcji

.....V.H, :. ..cf Finansów
pieczęć jednostki organizacyjnej
Wartość gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste *

Lp.

1.

Właściciel gruntu

Powierzchnia (m2)

4713744

Gmina Olsztyn

Zwiększenia wartości
Wartość gruntów
Zmniejszenia wartości
użytkowanych wieczyście gruntów użytkowanych gruntów użytkowanych
wieczyście w ciągu
wieczyście w ciągu roku
— stan na początek roku
obrotowego
obrotowego
roku obrotowego

668 662 420,00

0,00

Stan wartości gruntów użytkowanych
wieczyście na koniec roku obrotowego

512 251 510,00

156 410 910,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUMA

668 662 420,00

0,00

512 251 510,00

156 410 910,00

* prawo wieczystego użytkowania gruntu ujęte w ewidencji bilansowej i wykazane w aktywach bilansu (pozycja zgodna z pozycją w bilansie A.II.l .1.1
z up. PREZYDEN7370LSZTYNA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2 4 MAR. 2020
Anrja Golon
Główny księgowy

Hanna/Pfzybyłek
Dyrektor Wydziału Finansów

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 13
do instrukcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Plac Jana Pawła II 1
pieczęć jednostki organizacyjnej

Liczba oraz wartość bilansowa posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Stan na początek roku
obrotowego

Zwiększenia [+|

Zmniejszenia (-)

Stan na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie

Lp.

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

1.

Akcje

25 000

2 500 000,00

40 000

4 000 000,00

64 600

6 460 000,00

400

40 000,00

1.1

STOMIL OLSZTYN SA
Udziały

25 000

2 500 000,00

40 000

4 000 000,00

64 600

400

40 000,00

565 185
40
102618

286 794 000,00

735

367 500,00

0

6 460 000,00
0,00

12 000,00

565 920
40

287 161 500,00
12 000,00

51 309 000,00

102618

51 309 000,00

PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie

1 211
312 159

6 055 000,00
156 079 500,00

1 211
312 159

6 055 000,00
156 079 500,00

2.5

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

106 788

53 394 000,00

107 523

53 761 500,00

2.6

ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

17 140

8 570 000,00

17 140

8 570 000,00

2.7

ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie

2.8

ZBK II Sp. z o.o. w Olsztynie
ZBK IV Sp. z o.o. w Olsztynie
OZK

1 448
3 100
376

724 000,00
310 000,00
188 000,00

1 448
3 100
376

20 305
0

10 152 500,00
0,00

0,00

0,00

20 305
0

0
0

0,00
289 294 000,00

0,00
4 367 500,00

0,00
6 460 000,00

2.
2.1.
2.2

2.3
2.4

2.9
2.10

Porty Lotnicze Mazury Szczytno
OTBS Olsztyn
MPK Sp z o.o. w Olsztynie

Dłużne papiery wartościowe

4.

Inne papiery wartościowe

SUMA

735

367 500,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
AnĄa Golon
Główny księgowy

2 4 MAR. 2020

724 000,00

310 000,00
188 000,00
10 152 500,00

o
o

287 201 500,00

z un/PREZYDE

Data sporządzenia
•ektoi

OLSZTYNA

Hc

(ział/Finansów

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.
Załącznik Nr 14
do instrukcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Plac Jana Pawła II 1
Wydział Finansów
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(stan pożyczek zagrożonych)

Lp.

Symbol konta
syntetycznego, który
jest korygowany
odpisem
221

Wartość na początek
roku obrotowego

Wartość na koniec roku
obrotowego

Rozwiązanie

Wykorzystanie

I I 980 778,28

9 527 182,82

8 937 287,71

17 244,17

12 553 429,22

8 772,00

-4 386,00

0,00

0,00

4 386,001

226

2

Zwiększenia

0,0ffl
<),0(N
0,0«
0,0(w
0,0(M
SUMA

11 989 550,28

9 522 796,82

8 937 287,71

17 244,17

12 557 815,22

7

z up./>REZYDEWM OLSZTYNA
ZASTĘPCA GŁŚWłifGO KSIĘGOWEGO

2 4 m. 2020
■An
Główty księgowy

INSPEKTOR
W

W3.odzon

Ce

KffiaefWNIRJAEFERATłJ
)Ąrina Maćhaj

Data sporządzenia

I Hanna/Przytfyłek
7'v\gktor.Wyigiftip .Finansów...
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.
Załącznik Nr 14
do instrukcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
..... I•>-]vV£' -pa łKV rY-n V i"T ■ 11 1

Pięłaś?#
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(stan pożyczek zagrożonych)
Symbol konta
syntetycznego, który
jest korygowany
odpisem

Lp.

1

Wartość na początek
roku obrotowego

221

2 328 114,77

Zwiększenia

1 165 505,46

Wykorzystanie

793 268,86

Rozwiązanie

Wartość na koniec roku
obrotowego

2 168 806,20

531 545,17

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

0,00
SUMA

2 328 114,77

1 165 505,46

793 268,86

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

z up./PREZYl

X
"Ąnhja Golon

2 k HAR. 2020

Główny księgowy

Data sporządzenia

INSPE KT O R HERęyrtTWilEFERATU
r\
4

An

kiewicz

2 168 806,20

531 545,17

nn.a Imkcłiaj

Dyli

OLSZTYNA

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.
Załącznik Nr 14
do instrukcji

.. URZĄD. MIASTA OLSZTYNĄ

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(stan pożyczek zagrożonych)
Symbol konta
syntetycznego, który
jest korygowany
odpisem

Lp.

221

1
SUMA

ZASTĘPCA G:

MEGO KSIĘGOWEGO

i

Wartość na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie

148 439,05

15 165,28

32 355,29

148 439,05

15 165,28

32 355,29

2 i MAR. 7-20

. .Antya. Gp.lon ..
Główny księgowy

Data sporządzenia

Wartość na koniec roku
obrotowego

Rozwiązanie

131 249,04
131 249,04

0,00

z up./PREZYDEjm OLSZTYNA

i HanhaPrż
Okrektor

u

Dodatkowe inlormacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.
Załącznik Nr 14
do instrukcji

AD MIASTA OLSZTYNA
Pieczęć jednostkK)i^rn4§!?$fi*iej>aW^a ^ ^

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(stan pożyczek zagrożonych)

Lp.

Symbol konta
syntetycznego, który
jest korygowany
odpisem
221
SUMA

Wartość na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie

127 039,20

1 645 738,90

3 673 571,12

5 192 270,82

127 039,20

1 645 738,90

3 673 571,12

z up. PkEZYDSNcTA OLSZ •TYNA

2 4 MAR. ?n?o

Anka Golon
Główny księgowy

Wartość na koniec roku
obrotowego

5 192 270,82

ZASTĘPCA GŁÓWNEGOJCS1ĘG0WEG0

A

Rozwiązanie

Ha 11 nłyPrzybytek

Data sporządzenia

DyfektbY '.Mztafu'Finansów
Fnerowńik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.
Załącznik Nr 21
do instrukcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Plac Jana Pawła II1
pieczęć jednostki organizacyjnej

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
Lp.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń
Wartość na początek
roku obrotowego

2.

Kwota należności zabezpieczonych
otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami

Wartość na koniec
roku obrotowego

Gwarancje ubezpieczeniowe

115 732 226,97

117 606 895,55

Gwarancje bankowe

121 870 166,83

112 279 675,75

10 973 246,30

10 973 246,30

248 575 640,10

240 859 817,60

Weksle

SUMA
ZASTĘPCA G

Wartość na początek
roku obrotowego

Wartość na koniec
roku obrotowego

EG0/RSIĘG0WEG0

\lon

2 4 m. ?n?0

Główny księgowy

Data sporządzenia

z up. RREZYDE

.SZTYNA

Dyrektor Wydziału Finansów

Dodatkowe informacje jednostki zgrupy konsolidowanej nadzień 31.12.2019 r.
Załącznik Nr 22
do instrukcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Plac Jana Pawła. II. .1....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.

2.

Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze
wartość na koniec poprzedniego
roku obrotowego

Rodzaj świadczenia

Nagrody jubileuszowe

608 479,95

555 991,23

Odprawy emerytalne i rentowe

762 514,20

399 26434

0,00

0,00

0,00

0,00

1 370 994,15

955 255,57

Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela

4.

Kwota wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia
pracownicze
wartość na koniec roku obrotowego

Inne:

SUMA
ZASTĘPCA GŁ

Au

Ann

GO KSIĘGOWEGO

z up./REZYD&m 0LS£F¥tfA

tli

Główny księgowy

14 m. 2020
KIEROWNIK REFERATU
Małgorzata Lubak-Alaiwi

riannd Przybytek.....

Data sporządzenia

Dyrektc&W52«^fejieid®fi&^

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31,12.2019r.
Załącznik Nr 23
do instrukcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
pieczęFjeSńo^lftrb^Jttśt^yjnej'

Inne informacje

Lp.

1.

Wartość na koniec
poprzedniego roku obrotowego

Rodzaj informacji

Środki na rachunku VAT pozostające na rachunkach bankowych split payment VAT Gmina

SUMA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO Pfg0WF§@

Anna Gofan.
Główny księgowy

Wartość na koniec roku
obrotowego

0,00

30,36

0,00

30,36

’A OLSENA

i i m. ?n?o
&. (Prztyhyłek...
Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z gmpy konsolidowanej na dzień 31.12.2019.r.
Załącznik Nr 25
do instmkcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
..... Plac Jana Pawła II1
Pieczęć jednostki organizacyjnej

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

Koszt wytworzenia - stan na koniec roku obrotowego
Lp.

w tym:

Wyszczególnienie
ogółem

odsetki
1.

Projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych

2.

Pozostałe inwestycje

13.

Inwestycje realizowane z wydatów niewygasających

SUMA
ZASTĘPCA

różnice kursowe

31 521 459,17

0,00

0,00

-110 117,21

0,00

0,00

17 868 809,41

0,00

0,00

49 280 151,37

0,00

0,00

EGD KSIĘGOWhtiU

2 4 KAP. °'V11

Aima.ifiolun...
Główny księgowy

Data sporządzenia

z up. PREZYDENTKOLSZTYNA
>tki
Dyrektor Wydziału Finansów

KIERÓW

' ERATU

Tl
i i i uii
Małpowata lubm-AJaiwi

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.
Załącznik Nr 29
do instrukcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
....Plac Jana Pawła II 1
pieczęć jednostki organizacyjnej
Dodatkowe informacje dotyczące w roku obrotowym zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*
liczba etatów
Lp.

/.

Grupa zatrudnionych

Wartość na
koniec ubiegłego
roku
obrotowego

Członkowie zarządu i zastępcy (prezydent, zastępcy, skarbnik, sekretarz)

2. (2a+2h) Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:
2a)

Kierownikzy i zastępcy, pełnomocnicy

2b)

inne stanowiska kierownicze (kierownicy referatów, główny księgowy, z-ca
głównego księgowego)

3.

Pozostali pracownicy umysłowi (administracja) ogółem, w tym:

3 a)

specjaliści, radcowie prawni

3b)

pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych

4.

Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:

4 a)

pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych
SUMA (1+2+3+4)

* dotyczy Urzędu Miasta Olsztyna
ZASTĘPCA GŁÓWREGO.KSIĘGOWEGO

AnnaGolon

2 k MAR. im

liczba osób

Wartość na
koniec roku
obrotowego

Wartość na
koniec ubiegłego
roku obrotowego

Wartość na
koniec roku
obrotowego

6,00

6,00

6,00

6,00\

91,00

86,00

89,00

86,00\

50,00

46.00

48,00

46,00

36,00

42,00

41,00

42,00

516,60

483,75

492,00

456,00\

5,60

7,00

6,00

5,001

11,00

11,00

11,00

11,00

56,00

60,00

55,00

57,001

0,00

0,00

0,00

0,00

669.60

635,75

642,00

605.00

z up. ęrtEZYDEłfTjk OLSTTpMr'
/ Hannc/Przyhyłek
Dysektor Wydziału Finansów

Główny księgowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Załącznik Nr 32
do instrukcji

jjffiĄD MIASTA OLSZTYNA
......... Mac'Jaita* Pawła, n '
pieczęć jednostki organizacyjnej
Wykaz należności krótkoterminowych (pozycja w bilansie B. Aktywa obrotowe, II. Należności krótkoterminowe)
1.
Należności z tytułu dostaw i usług

Lp.

2.

Nazwa jednostki wewnątrz grupy
konsolidowanej, od której przysługuje
należność

Symbol konta
syntetycznego

ZliBK Olsztyn

201

Energa Operator Sa

201

Wydawnictwo Wasze podróże

201

SUMA

Kwota
wykazana w

Tytuł należności

bilansie

Przyczyny rozbieżności
(jeżeli pomimo uzgodnień
występuje rozbieżność w ujęciu
rozrachunku przez obie strony należy wskazać jej przyczynę)

Lokale użytkowe ul. Wańkowicza
2,78 (korekta)
1 103,53 energia elektr.
246,00 Faktura pro-forma - korekta

1 352,31
/up. PREZYDEjm OLSZJYNA

Z/bTijPCA ^EG~0

Anna Golon
Główny księgowy

l Ił m. 2020
Data sporządzenia

Hi
■Oyri

S^rjyybyłek
Wydziału Finansów

Kierownik jednostki

