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ZAŁĄczNlK NR 12 Do B|LANSU

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę iednostki
Powiatowy lnspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu

t.2 Siedzibę jednostki

u l. Mościckie go 14, 41,-200 Sosnowiec

1.3 Adres jednostki

ul. Mościckiego t4, 4I-200 Sosnowiec
L.4 Podstawowy przedmiot działa lności jednostki

Nadzór budowlany

2, Wskazanie okresu obiętego sprawozdaniem
O1,.1,2.2OI9 r. - 33.,I2.żOt9 r

3.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub
jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednoistki spporzadzające samodzielnie sprawozdania
fina nsowe

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

a mortyzacji)

Zasady (Polityki) Rachunkowości zostały wprowadzone zarządzeniem Powiatowego lnspektora Nadzoru

Budowlanego w Sosnowcu, Środki trwałe, pozostałe środki trwałe iwartości niemateriaIne i prawne wycenia

się na dzień bilansowy wg cen nabycia. Materiały wycenia się wg cen zakupu i odpisuje w koszty w

momencie nabycia, Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy wg nominalnej wartoŚci.

5. lnne indormacje

ll. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

L.

1.1

Szczegółowy zakres zmian wartośc] grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i

prawnych, zawierający stan tych aktów na początek roku obrotowego, zwiększenia izmniejszenia z tytulu:

aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy,a dla majątku

amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub

umorzenia. TABELA 1.1
0,00

I.2
Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dsponuje takimi

informacia mi TABELA 1.2 i§ 1§ §*TYflaV .i§*§$O§TĘ§

0,0c

1.3

Kwotę dokonanych w trakcje roku obrotowegoodpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie

dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA 1.3

T v L&r,a #{ą7ĄD Mgr:1j'Y,N

0,0(

L.4 Wartość gruntów użytkoiwanych wierzyście TABELA 1.4

0,00

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 TABELA 1.5

0,0c

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

wa rtoŚci owych TABE LA L.6 7U L\l,ry Wft,?, Ą* Mlt ffiWq

0,00



t.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). TABELA 1.7

405 963,70

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu. rozwiązaniu i stanie końcowym TABEtA 1.8 frJlE §OTY{3Y.!§*rufi§T§i{

0,0c

1.9

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji blilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: TABELA 1.9 rS?E

nfiTYCZY ,Ę$l§O§TfiK
a powvżei 1 roku do 3 lat

0,0(

b) powyżei3do5lat
0,0(

c) powyżej5lat
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 finansowrgo lub leasingu zwrotnego TABELA 1.10 N!E

DoTY€ZY J§DFJ§sTEK
0,0(

1.11
Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń TABELA 1.11 Nl§ DSTYCZY JĘBfS*ST§K

0,00

t,t2
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 TABELA 1.12 Fll§ DOTYCZY.lEffiN*§TEK

0,0c

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. TABELA 1.13 Nl§ D*TYCćY Jfr*ł\e#§§ĘK

0,00

L.L4
Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie TABELA 1.14

0,0c

: 1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA 1,15
l 30 459,7a
i 1.16 lnne informacje frllE §STYCZY J§*S3S§TEK

0,0(

?.

2.1 WysokoŚĆ odpisów aktualizujących wartoŚĆ zapisów TABELA 2.1 ru§§ §OTYeeV jEsrdCI§T§K

0,00

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 TABELA 2.2

0,0(

z.3
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły
incydentaInie TABELA 2.3

0,00

i

l 2.4

lnformację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
ministrowi właściwemu do spraw finansów puplicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu

dochodów budżetowych TABELA 2.4 illiE SSTYCEY jEDFl*§T§K
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