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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 30 639,96 22 129,96 A Fundusz 78 478,33 69 865,05

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I Fundusz jednostki 860 998,77 783 579,19

A.II Rzeczowe aktywa
 

trwałe 30 639,96 22 129,96 A.II Wynik finansowy
 

netto (+,-) -782 520,44 -713 714,14

A.II.1 Środki trwałe 30 639,96 22 129,96 A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 0,00

A.II.1.1 Grunty 0,00 0,00 A.II.2 Strata netto (-) -782 520,44 -713 714,14

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
0,00 0,00

A.IV Fundusz mienia 
zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia
 

techniczne i maszyny 1 400,00 200,00 B Fundusze placówek 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki
 

transportu 29 239,96 21 929,96 C Państwowe fundusze
 

celowe 0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki

 

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

57 814,66 44 532,87

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 57 814,66 44 532,87

A.III Należności
 

długoterminowe 0,00 0,00 D.II.1 Zobowiązania z
 

tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

A.IV Długoterminowe
 

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

wobec budżetów 0,00 0,00

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

 

innych świadczeń
6 124,07 6 065,48

A.IV.2 Inne papiery
 

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

tytułu wynagrodzeń 32 379,65 32 398,91
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A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00 D.II.5 Pozostałe

 

zobowiązania 99,90 0,00

A.V Wartość mienia

 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

D.II.6 Sumy obce 
(depozytowe,

 

zabezpieczenie

 

wykonania umów)

19 211,04 6 068,48

B Aktywa obrotowe 105 653,03 92 267,96

D.II.7 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00

B.I Zapasy 0,00 0,00 D.II.8 Fundusze
 

specjalne 0,00 0,00

B.I.1 Materiały 0,00 0,00
D.II.8.1 Zakładowy 
Fundusz Świadczeń

 

Socjalnych
0,00 0,00

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 86 441,99 86 199,48  

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 0,00  

B.II.4 Pozostałe
 

należności 86 441,99 86 199,48  

B.II.5 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00  

B.III Krótkoterminowe
 

aktywa finansowe 19 211,04 6 068,48  

B.III.1 Środki pieniężne
 

w kasie 0,00 0,00  

B.III.2 Środki pieniężne 
na rachunkach

 

bankowych
19 211,04 6 068,48  

B.III.3 Środki pieniężne 
państwowego funduszu

 

celowego
0,00 0,00  

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 0,00 0,00  

Suma aktywów 136 292,99 114 397,92 Suma pasywów 136 292,99 114 397,92
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 0,00 0,00Przychody 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. 0,00 0,00Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 777 550,26 718 466,92Koszty działalności operacyjnej

B.I. 8 510,04 8 510,00Amortyzacja

B.II. 107 568,65 27 920,42Zużycie materiałów i energii

B.III. 66 171,32 44 131,14Usługi obce

B.IV. 337,20 8 914,00Podatki i opłaty

B.V. 489 551,55 518 082,59Wynagrodzenia

B.VI. 105 311,06 110 872,94Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 100,44 35,83Pozostałe koszty rodzajowe

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

B.IX. 0,00 0,00Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 0,00 0,00Pozostałe obciążenia

C. -777 550,26 -718 466,92Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. -5 586,14 4 207,19Pozostałe przychody operacyjne

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

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. -5 586,14 4 207,19Inne 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. -783 136,40 -714 259,73Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 615,96 545,59Przychody finansowe

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

G.II. 615,96 545,59Odsetki

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. -782 520,44 -713 714,14Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 0,00 0,00Podatek dochodowy

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

 

L. -782 520,44 -713 714,14Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 688 668,32 860 998,77Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 769 649,86 709 996,25Zwiększenie funduszu (z tytułu)

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

I.1.2. 769 649,86 709 996,25Zrealizowane 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. 0,00 0,00Nieodpłatnie 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. 597 319,41 787 415,83Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 588 201,69 782 520,44Strata za rok ubiegły

I.2.2. 9 117,72 4 895,39Zrealizowane 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. 860 998,77 783 579,19Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. -782 520,44 -713 714,14Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

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

III.2. -782 520,44 -713 714,14strata netto (-)

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

IV. 78 478,33 69 865,05Fundusz (II+,-III)
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INFORMACJA DODATKOWA

L Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lno5ci:

l.

1.1. Nazwg jednostki

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mirisku Mazowieckim

1.2. Siedzibg jednostki

Mirisk Mazowiecki

1.3. Adres jednostki

Ul, Konstytucji 3-go Maja16,05-300 Mitisk Mazowiecki

Podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

Kontrola przeslrzegania i stosowania przepis6w prawa budowlanego, kontrola dzlal'gnia organ6w administracji
architektoniczno-budowlanej, badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych, wsp6ldz:ialanie z organami kontroll
paristwowej 

I

2. Wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostatro sporz4dzone za 20 l8r.

3. Wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane I

Nie dotyczy j edno stkowych informacj i dodatkowych.

4. Om6wienie przyjgtych zasad rachunkowoSci, w tym m

Aktywa i pasywa wyceniane sqprzy uwzglgdnieniunadrz
rachunkowo5ci, z uwzglgdnieniem przepis6w ustawy o finansa

z dnia 13 wrze6nia 2017 r. w sprawie rachurrkowoS ci oraz pl
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych z
paristwowych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza

5. Inne informacje



II. Dodatkowe informacje i obja5nienia obejmuj4 w szczeg6lnoSci:

1.

1.1. Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartoSci niematprialnyr:h i prawnych,
zawierajqcy stan tych aktyw6w na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia :p t'ytulu: aktualizacji
warto5ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewngtrznego oraz stan kof cowy, a dla maj4tlku arnortyzowanego -
podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr L Zmiany stanu Srodk6w trwalych i wartoSci niematerialnych i prawnych*

*Aktualizacja wartoSci dotyczy alc,:ualizacji wtrybie art.3l ust.3 i4 ustawy orachunkowoSci. Jako- nabycie traktowany jest np.

zakup, nieodplatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jesti przyjgoie Srodk6w h'walych
z budowy lub przyrost ich warloSci w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu s4 r6wnibz prileniesienia zwi4zane

Og6tem
znniejszen

iit

( 8+9+ 10)

Stan na
krrniec
okresu
brutto

(3+7-1 l)

Wyszczeg6lnien
ie

WartoSi
pocz4tkow
a brutto -
stan na

pocz1tek
okresu

NIEMATERIA
LNE I
PRAWNE

I 1753,08

RZECZOWE
AKTYV/A
TRWAI.E

105527,08 145'28,18

105527,08 r45'28,18

w tym:

$unty
stanowi4ce
wlasnoS6 jst,
przekazane w
uZ1'tkowanie
wieczyste
innym

Budyrki, lokale,
i obiekty
inzynierii
l4dowej i

Urz4dzenia
techniczne i

20748,18 7608,1 8

1,4528,1 8

Zaliczkina
Srodki trwale w
budowie

zprzekwalifrkowaniem aktyw6w trwalych do innych grup rodzajowych.



Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenialamortyzacii gl6wnych skladnik6w aktyw6w
Lp Wyszczeg6lnienie Umorzen

ie - stan
na

pocz4tek
okresu

Zwigkszenie w ci4gu
roku obrotoweso

Og6lem
zwigkszenie

(4+5+6)

Zmniejsz
enie

umorzeni
a

Umorzerr
ie stan na

konibc
roku

(3+7i8)

WarloSi netto
skladnik6w aktvw6w

'tr
Sx IhE;
p s5

C'R
9adwEb.

B
N

o'
N

Stan na
pocz4tek

okresu

Stan na

koniec
okresu

1 z 4 5 6 7 8 9 l0 l1

I WARTOSCI
NIEMATEzuAL
NE I PRAWNE

8003,08 3750 3750 1175:1,09 0,00 0,00

II RZECZOWE
AKTYWA
TRWAI,E

74887,r2 85 l0 85 l0 14528,1 8 6886ti,9,4 30639,96 22129,96

1 Srodki trwale 74887,12 8s 10 85 10 14528,t8 68868,9,4 30639,96 22129,96

l1 Gruntv
1.1,1 w tym:

grunty stanowi4ce
wlasno6i jst,
przekazate w
uzytkowanie
wieczyste innym
oodmiotom

t2 Budynki, lokale, i
obiekty inzynierii
ladowei i wodnei

1a
IJ Urzqdzenia

techniczne i
maszvnv

19348, I 8

1200 t200 t4528,18 6020 1400 200

T4 Srodki transoortu 47310.04 7310 7310 5462( 04 29239.96 21929.96
l5 Ime Srodki trwatre 8228.90 8228 9C 0.00 0.00
2 Srodki trwale w

budowie
(inwestvcie)

3 Zaliczki na Srodki
trwale w budowie
(inwestvcie)

1.2. Aktualnq wartoSf rynkowq Srodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dyspohuje takimi informacjami
(W przypadku braku danych wpisai - brak aktualnej wartoSci rynkowej ST;

Brak aktualnej warlo6ci wnkowej

1.3. Kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych warto5i aktyrv6w trwalych odrgbnie dla
dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w fi nansowycih
(Podai warloSi w przypadku wyst4pienia odpis6w zlytulrutrwalejutraty wartoSci ST, WNIP lu[ ak6.w6w finansowych lub

wpisai nie dotyczy)

Nie dotvczv



a Nr J. ururuv w w 1U

Tre$i Stan na pocz4tek
okresu

Zmiany w ci4gu roku obrotowego Sthn na koniec okresu

Zwigkszenia Zmniejszenia

Powierzchnia (m2)

WatloSC (zl)

L,4 Warto5d grunt6w uZytkowanych wieczyScie

Tabela Nr 3. Gru kowani

1.5, Warto5d nieamortyzowanych lub nieumarzany ch
najmu, dzierZawy i innych um6w, w tym z tytulu

Tabela Nr 4

przez jednostkg Srodk6w trwalych, uZyw,anych na podstawle um6w
um6w leasingu

1.6. Liczbg oraz warto5d posiadanych papier6w warto6ciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dluZnych papier6w
wartoSciowych

Tabela Nr 5.

1.7. Dane o odpisach aktualizuj4cych wartoSd nale2noSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego,
zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp Wyszcze96lnienie Stan na pocz4tek
okresu

Zwrgkszenia Zmniejszenia Stan na koniec
okresu

I Grunly

2 Budynki, lokale, i obiekty
inzynierii ladowei i wodnei
Urzqdzenia techniczne i
maszvnv

4 Srodki transoortu

5. Inne Srodki trwale

Razem

Lp Wyszczeg6lnienie Stan na pocz4tek
okresu

Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na konier;
okresu

liczba warlori6 liczba waftoSd liczba wartoSd lit:,zba wartofi;
I Akcje

2 Udzialy

Dluzne papiery
waftoSciowe

4 Inne papiery
wartoSciowe

abela Nr 6. Stan odois6w aktualizuiacvch waftoSd naleznoSci

Lp Gruoa naleznoSci Stan na
pocz4lek
okresu

Zmiany stanu odpis6w w ci4gu roku obrotowego Stan na koniec
okresu

zwigkszenia wykorzystanie rozwrazalte

I 2 3 4 5 6 7

I NalemoSci jednostek
budZetowych. ztego:

I NalemoSci
dlusoterminowe

2 NaleznoSci
kr6tkoterminowe, z teqo:

21 NaleznoSci ztytufu
dostaw i uslue

22 NaleznoSci od budzet6w



ZJ NaleznoSci ztytt:lu
tb ezpie czef sp ole czny ch
i innvch Swiadczeri

24 Pozostale naleznoSci

II NalemoSci finansowe
budzetu ztytt;l,u
udzielonych po?yczek
wykazanych w bilansie z
wykonania budzetu

0,00 0,00 0,00 0,p0 0,00

Razem (I+II)

1.8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrotowego, zrvigkszeriia,ch, wykorzystaniu,
rozwi4zaniu i stanie koficowym

fie6li jednostka nie tworzy rezerw na zobowi7zania napisai nie dotyczy)

1.9. Podzial zobowi4zafi dlugoterminowych o pozostatym od dnia bilansowegorprzewidzianym umowq lub wynil<aj4cym
z innego tytulu prawnego, okresie splaty:

Tabela Nr 7.

Lp. Wyszcze96lnienie
WartoSi

wykazanaw
bilansie

ztes.o
powyZej roku do

3 lat
powyZej 3 lat do

5 lat
powyZej 5 lat

I Zob ow iqzania j e dno stek
brrd2efowvch

2 Zob ow iqzania z tytilu kredyt6w i
po 2y czek wykazanych w bilansie
z wykonania budzetu

l.10.Kwotg zobowi4zafi w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepflsarmi podatkowymi (leasing
operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowoSci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotg
zobowi4zafi z tytulu leasingu finansoweg,o lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

l.ll.L4czn4 kwotg zobowi4zafi zabezpieczanych na maj4tku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tyclr
zabezpieczen (d<ttyczy zobowiqzan z Iytuht kredyt6w i poryczek zabezpieczonych weksfenr, hipotek4 lub zastawem
skarbowvm)

Tabela Nr 8.

Lp Rodzai zobowiazania Kwota
zobowrazania

Forma i charakter zabezpieczeni4

Razem

Ll2.L4czn4 kwotg zobowi4zafi warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkg gw4rarncji i porgczeri, takhe
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi4zafi zabezpieczonych na 4aj4tkur jednostki oraz
charalrteru i formy tych zabezpieczefr

Nie dotvczv



1.13.Wykaz istotnych pozycji czynnych ibiernych rozliczefi migdzyokresowych, w tym kwotg dzynnyr:h rozliczeir
migdzyokresowych koszt6w stanowi4cych r62nic9 migdzy warto5ci4 otrzymanych finanso'1vych skladnih6w alktyw6w
a zobawi4zaniem zaplaty za nie

Tabela Nr 9
Lp Wyszcze96lnienie Stan na koniec roku obrotoweso

1 Czynne rozliczenia migdzyokresowe:

1.1 Koszt6w

I2 Przychod6w
,, Bierne rozliczenia migdzyokresowe:

21 Koszt6w

22 Przychod6w

l.l4.L4czn4 kwotg otrzymanychprzezjednostkg gwarancji i porgczerfi niewykazanych w bilan$ie

1.15. Kwotg wyplaconych Srodk6w pienigZnych na Swiadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

Lp Wyszczeg6lnienie Kwota brutto wyplaconygh
Swiadczeri oracowniczvch

I Odprawy emerytalne i rentowe

2 Nagrody jubileuszowe

J Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2.196,42

Razem 2.196,42

1.16 Inne informacje

2

2.1 WysokoS6 odpis6w aktualizuj4cych wartoSd zapasdw

Odpisy nie wyst4pity.

2.2 Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r62nice kursowe, ktrire powigkszyly koszt
wytworzenia Srodk6w trwatych w budowie w roku obrotowym

Tabela Nr 11.

Lp Wyszczeg6lnienie Koszt wytworzenia 6rodk6w trwatych w budowie w
obrotowvm

rcku

Og6lem
w tvm:
Odsetki R6znice kursowt:

I Srodki trwale w budowie



2.3 Kwotg i charakter poszczeg6lnych przychod6w
incydentalnie

TabelaNr 12.

lub koszt6w o nadzwyczajnej wartoSci lub kl6re wyst4pily

Lp Wyszczeg6lnienie Kwota

I Otr zy mane o ds zko dowania

2. Sprzeda? nieruchomo$ci

J. Inne (akie)

2,4 Informacjg o kwocie naleZnoSci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowg podlegle ministrowi
wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania ppnu dochod6w
budZetowych

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

3. Inne informacje niZ wymienione powyZej, jeZeli moglyby w istotny spos6b wplyn46 na oc€pg sytuacji majqtkowej i
finansowej oraz wynik finansowy jednostki

POWIA
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