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

nie dysponujemy takimi informacjami

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych

brak odpisów

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu

brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. 

Umarzane są one jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjecia do używania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. 

4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

5. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

6. Fundusze specjalne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

7. Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty .

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 

zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. 2019, poz. 351 z 

póżn. zm.). Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym . W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną.                                                                                                                                                                                                                                   Metody 

wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności:

1. 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. Wartości niematerialne i prawne o wartości 

początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych  podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki 

amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków 

na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i 

prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

2. 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 wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, 

• 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.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na 

dzień bilansowy. 

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z 

budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).  Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) 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. 

 Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 300,00 zł, 

odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

inne informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach jest nieposiadającą osobowości

prawnej powiatową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji

zespolonej, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. PUP realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

siedzibę jednostki

ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

adres jednostki

ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

podstawowy przedmiot działalności jednostki

zgodnie z załacznikiem do informacji dodatkowej.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r.-31.12.2019r.
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wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

brak

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

brak

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

brak

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

nie dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy

inne informacje

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

brak

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

brak

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

brak

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

11.697.700 zł ( od bezrobotnych z tytułu udzielonych dotacji na podjecie działalności gospodarczej  i bonów zasiedleniowych w kwocie 6 440 800,00 zł oraz od pracodawców z 

tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy w kwocie 5 256 900,00 zł)

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

* inne świadczenia § 3020 - 5 794,61 zł ( w tym: zakup wody dla pracowników w okresie letnim 436,69 zł, okulary - 5 358,00 zł),                                                                                                                                                                                                       

* wynagrodzenie brutto pracowników § 4010 - 3 203 982,30 zł ( w tym: nagrody jubileuszowe 87 813,53 zł, odprawy emerytalne 63 284,00 zł ),                                                                                                                                                                                                                                                              

* świadczenia wypłacone w ramach środków ZFŚS: 98 536,51 zł, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

86 200,00 zł wczasy pod gruszą,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5 360,00 zł paczki świąteczne dla dzieci,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6 976,51 zł dopłaty do kart "Multi Active"                                                                                                                                                                                                                         

inne informacje

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

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

brak

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

brak

powyżej 3 do 5 lat

brak

powyżej 5 lat

brak

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

brak

 odpis dotyczy należności z tytułu doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy BO - 19 364,86 zł                BZ - 19 364,86 zł 

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

brak

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)

Barbara Balcerzak 2020-03-20 Magdalena Werstak






