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BILANS jednostki budżetowej I samorządowego zakładu
budżetowego
samon:ądowego zakładu budżetowego

02 -4 9!iJlfil!jSza w a
identyfikacyjny

sporządzony

REGON

na

dzień

Urząd

Miasta Stołecznego Warszawy
uL Kredytowa 3
00-056 Warszawa

2019· 12-31

015895956
tan na

AKTYWA

r". AKTYWA
RWAtE

początek

rok Stan na koniec rok

12883456,85

12 268 114,8::1

16590,05

O,O~

· Wartości
riematerialne i
rawne

I. Rzeczowe

12841 223,53

~ktvwa trwałe

• fundusz
ednostki

I. Wynik
12265615,15 inansowy netto

· Srodkl trwale

12622 199 2
00

12 265 615 1 L Zysk netto +
00 2. Strata netto

tanow lące

18 865 615, 15

23597260,8

24451 875,21

-339447,2

- S 586 260,06

000
-5 586 26

°

~yniku

O,OC

erytorlalnego,

00
-339447 2

II. OdplsV z

jednostki

amorządu

O,OC

p rzekazane w
~żytkowan ie
~Ieczyste innym

Inansowego
(nadwyika
~ rodków

0,0

0 ,00

0,0

0 , 00

0,0

0,00

0,0

0 ,00

Ja 871 221,6

26446 171,58

!obrotowych) (-)

odmiatom
1.2. Budynki,
okale i obiekty
nżynlerli lądowej

23 257 813,5

+1·)

LI. run
1.1.1. Grunty
rlasność

Stan na Doczatek rok Stan na koniec roku

PASYWA

1'. FUNDUSZE

IV. Fundusz mienia

I

1 913 649,11

likwidowanych

2 250 129,4

'ednostek

.. odn.]

.3. Urządzenia
echniczne i

6571806,3

5 114 342,5 !s~ Fundusze
~ Iacówek

3607679,2

4475348,7

529064,5

425 794,4

masz n
l.4 .Srodki
ransoortu
1.5. Inne środki
rwale

~. Państwowe

undu$ze celowe
D. Zobowiązania i

ezerwy na
obowiązania

· Srodkl trwale
budowie

~

219024, 2E

O,OC

Inwestvde}
· Zaliczki na
rodki trwałe w
udowie
inwestycje)
11 . Należności
lugoterminowe

O, OC
25 643, 2

1.

Zobowiązania

ługoterminowe

II. Zobowiązania
O,OC krótkoterminowe
2499, 6

1.

Z obowiązania

tytułu

dostaw i

z

uSług

20

601 , 5~

12 348, 25

30 743

904 , 5łl

26074119,45

11 195012 ,2 '

11 393 575,36

880 142 5,7€

3 379 495,03

4711 259,6

4700193,04

5 045

5 757 973,72

V.
Długoterminowe

ktywa
Inansowe

0,0'

O,OC

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

2. Zobowiązania
wobec budżetów
3.

1. Akcje i

udziały

· Inne papiery
artosciowe
· I nne
ługoterm lnowe

ktywa finansowe
V. Nieruchomości
nwestycyjne
VI.

0 ,0'

Wartośt

":,.' enia
likwidowanych
'ednostek
B. AKTYWA
OBROTOWE

· Zapasy
1. Materi ałv
· Półprodukty i
roduk~w toku

0,0

z

· Zobow iązani a z
tytułu wynaQrodzeń
5.

Pozostałe

obowiązania

.Sumyobce
depozytowe
abezpieczenie
wykonania umów)
· Roz liczenia z
ytułu środków na
0,00 wydatki budżetowe i
tytułu dochodów

0 ,00

797 , 0~

76 588,7

65 799,11

320499,0'

193525,62

0,0

0,00

593 322,0

583557 ,57

593 322,0

583557 ,5 7

udżetowvch

41 245 578,4
3305594,0

3 305 594

°

0,0

· Produkty gotowe

0,0

· Towary

0,0

I . Należności
rótkoterminowe

Zobow iązania

ytułu ubezpieczeń i
nnych swiadczeń

4331845,4

· Fundusze
soeciatne
. 1. Zakła dowy
2 701 220,45 Fundusz Swiadczeń
ocialn ch
27012204 .2. Inne fundusze
II. Rezerwy na
0,00

33043 671,9

obowiązania

0,00

IV. ROZLICZENIA
MIEDZYOKRESOW
1. Rozliczenia

0,00 międzyokresowe
rzychodów
2. Inne rozl iczenia
l 823 492,93
miedzvokresowe

00

000

106715, 6

359 703,88

0,0'

0 , 00

0,0

0,00

0,0

O.OC
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1503412,83
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O,Ot

O,Ot

694 810,3'

286834,99

O,Ot

0,00

33517629, 7!

28 390 305,69

O,Ot

0,00

629,7~

28 390 305,69

O,Ot

0,00

O,Ot

0,00

~d~~~~e lub

O,Ot

0,00

" Inn~_ ,~ap~ery

O,ot

0,00

O,Ot

0,00

90509 , 2;

128 6 52, 84
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~'
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" na

I

~~~~Utkl
i

tytulu

',"

~U,
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~,ktvwa
1.1. Srodkl
" kasie
~; Srodki
j,

pieniężne

"~O

33 517

Srodkl
I

'; I ~ne środki

" ,Inne

aktvw~<:'

i

IV.

i
Główny Księgowy

Gło~ 'ego\Vy
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Data
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Wiktor Wojewódzki
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Rachunek zysków i strat
jednostki (wariant
porównawczy)

\la

lO:;; \.

Zakład

Remontów i Konserwacji Dróg
ul. PI. Czerwca 1976 1
02-495 Wa rszawa

samorządowego zakładu

f-

-~
,.~b;.u~d~ż~et~o~w~e~go~;tY
-.

i019_i'2~;ldzień

Numer

netto z

st~n~:rtość ujem~~)'

IB. Koszty

~a' 'V;~
na

doda t nia ,

własne

'i

i ' I energii
obce
IV. Podatki i oołatv
Usłuoi

i inne
i
, kosztv
. sorzedanvch
. 'i
I finansowane z

VII.
VII
IX . Inne
P,

. , dla
i

obciażenia

i {A-B}

działałności

Zysk{strata} z
D.

Ol

Zysk ze zbycia
II. Dotacje
III. Inne

O.OC
41569 .9;

I.OC
1 063 308.31
O.OC
O,OC
100 252 289,9:
1138 19.2€
3188;' 935.11
854197:'.9'
1 165363 ,5;
45 290 130,7~
10 44 3235.71
791 532.6~
23 300.0C
0,00
O.OC
~~959 . 0'

O.OC
108 815 588,6!
1 671 942,8C
3895654: .7:
8 )3594.5C
113845.3C
46514622.31
l' 1835465.5'
776 57: .78
15;! 998.6C
O,OC
O,OC
19 458208.7:
4278338.4:
O,OC
O,OC
4278 338,4:
16560

ZużYcie

Iv
Ivl.

O,OC

O.Q[

i

i

I

koszty

aktywów

le

105254
104 190 940,6€

O,OC

. działainości

. Amortyzacja

!l

00-056 Warszawa

~::: na koniec

.28273
126 858 105,4

, netto ze

III Koszt
i
lIV.
. netto ze
IV. Dotacie na
lVI.
. z tvtułu

Warszawy
ul. Kredytowa 3

bez pisma
przewodniego

Stan na koniec roku

III. Zmiana

Stołecznego

wysyłać

n,REGÓN

lA.

Urząd Miasta

-'To'? 336,6'
0,00
2 758 329.8:
11 422

ze .
h

'!;

, na
II P,
F~.Zysk

idoch,odów jedn()stek

rachuńku

12176286,94
7176
24
O,OC
24 13 i,4

koszty

(strata ; z_

Ol

i {C+D-E}

G.
i

dzia ły

w zyskach

II. Odsetki
III. Inne

~;raty)

5376021,6,

1862456,OE

9

obowiązkowe

Zysk

zmniejszen ia zysku

(zwiększenia

-339

netto_!I-J- K)
Głó ~

KsięQO Y. o "",
,

łl, ~
n r "
B·

.. .. ...... ,,,.,,

isiel

"

)4 .

O.OC
7200105.41
2163531.00

9'

Zysk (stratal brutto (F+G-Hl

104
-355

O,OC
14 602,2E
O.OC
978,08
978,OE
O.OC
- 3540
182

Koszty fil
Odsetki
Inne

984 029,48

4384197,04

-5586

Data

g

2020-03-25

......... ..
Wiktor WojewódzkI
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Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

p l. Cze rwea 1976 r. nr I
02-4 5 Warszawa

Zestawienie zmian w
funduszu jednostki

Zakład Remontów

i Konserwacji Dróg
ul. PI. Czerwca 1976 1
02-495 Warszawa

samorządowego zakładu
budżeŁoweqo

sporządzone na dzień

Urząd

Miasta
Warszawy
ul.Kredytowa 3

Stołecznego

00-056 Warszawa

2019-12-31
Numer identyfikacyjny
REGON
015895956

wysyłać

bez pisma
przewodniego

I. Fundusz 1ednostki na Doczatek okresu BOl
1 . Zwiekszenia funduszu (z tytułu
1.1. Zysk bilansowy za rok ubieQły
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
1.3. Zrealizowane olatności ze środków eurooelskich
1.4. Srodki na inwestycje
1.5 . Aktualizac 'a wyceny ś rodków trwałych
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwale w budowie
oraz wartości niematerialne i orawne
1.7 . Aktywa orzeiete od zlikwidowanych lub oołaczonych iednostek
1.8 . Aktywa otrzymane w ramach centralneqo zaopatrzenia
1.9 . Pozostałe odoisy z w niku finansoweao za rok bieżacy
1.10. Inne zwiekszenia
2 . Zmniejszenia funduszu iednostki z tytułu)
2.1. Strata za rok ubieqły
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok
ubieQły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych ś rodk ów
trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych
i orawnych
2.7 . Pasywa orzeiete od zlikwidowanych lu b oołaczonych iednostek
2.8 . Akt wa przekazane w ramach cent ralneqo zaOQi'ltrzenia
2.9. Inne zmnie ·szenia
II. fundusz jednostki na koniec okresu BZl
III. Wynik fin a nsowy netto za rok bie ż acy
l. zysk netto (+)
2. strata netto -)
3. nadwyżka środków obrotowych
IV. Fundusz (II+ /-IIIl
Główny Księgowy

. . . .GIÓ::~~:~. . . ...

Stan na koniec roku

Stan na koniec r oku

DODrzedn ieao

bieżaceao

195946822
77934883

2359726080
2029123 13

223 930 7
O OJ
00
4 384 197 O
O OC

O OC
O gg
00
2 028 053 4
O OC

O,OC

O,OC

O OC
00
00
3 185 360 6

O OC
00
00
10696

37909098

11745087
3394472
00

O OC
00
2213 000,4'

O,OC

O OC
00

O OC
00

O,OC

O,OC

00
00
1 577 909 4

O OC
00
835 061 5

235972608
- 3394472

2445187521
-5586260 QE

00
-339 4472
00

00
-5 586 260 O
O OC

232578135!

18865615 15

Data
2020-04-17

aKładu Remon~'W'Ii~ier.l@9i

Wiktor Wojewódzki
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INFORMACJA

DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2019r.
ZAKŁADU REMONTÓW 1 KONSERWACJI DRÓG W WARSZAWIE

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 n formacj e o Zakładzi e Remontów i Konserwacji Dróg
1.1. Nazwa jednostki:

Zakład

Remontów i Konsenvacji Dróg

1.2. Siedziba jednostki: Warszawa, Plac Czerwca I 976r. nr 1
1.3. Adres jednostki: 02-495 Warszawa, ul.

Płac

Czcnvca 1976r. nr \

1.4. Podstawowy przedmiot działalności:
Ce lem działalności zakladu jest świadczenie uslug w zakresie remontów i konserwacji dróg
i drogowych obiektów inżynierskich, montaż i utrzymanie urządzeń bezpieczelIstwa ruchu,
oznakowania poziome i pionowe dróg, zmiany organizacji ruchu , konserwacja oświet l enia
drogowego i innych związanych z infrastrukturą drogową.
2. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 0\ stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3.

4.

Zakład

jest jednostką

m. sI. Warszawy, prowadzoną w formie samorządowego
zakładu budżetowego. Zakład wchodzi w sklad jednostki sporządzającej samodzielnie
sprawozdanie finansowe - Miasta Stołecznego Warszawy.
Przyjęte

organizacyjną

zasady (polityki) rachunkowości:
Remontów i Konserwacji Dróg prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.09. I 994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017r. poz. 2342, z późno zm.).
Księgi rachunkowe prowadzone są w języku i w walucie polskiej.
Księgi rachunkowe otwiera s i ę na początek każdego roku obrotowego tj. na dzień I stycznia,
a zamyka się na dzień kończący rok obrotowy tj. 3\ grudnia, przy czym:
- ostateczne zamknięc i e i otwarcie ksiąg rachunkowych samorządowego zakładu
budżetowego M. SI. Warszawy powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego M. SI. Warszawy za rok obrotowy.
- zamknięcie polega na nieodwracalnym wylączeniu możliwości dokonywania zapisów
księgowych w zbiorach tworzących zamknięcie ksiąg.
Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są zatwierdzone dowody księgowe,
stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych zgodnie ze stanem faktycznym. Podstawą
zapisu mogą być również sporządzane przez jednostkę dowody zastępcze. Ewidencja
księgowa prowadzona jest w programie finansowo-księgowym Symfonia ERP.
W procesie sporządzan ia sprawozdań finansowych przez podmiot obowi ązuje próg
istotności w wysokości 0,5% sumy bi lansowej za rok poprzedni

Zakład

r

pl

111

O. A:K<J'YWA

AJ Wartości niematerialne i prawne wycenia się na moment pierwotnego uJęcia
(tj. wprowadzenia do ksiąg rachunkowych) w cenie nabycia. Na dzień bilansowy pozycje
wartości niematerialnych i prawnych wycenia się w cenie nabycia pommeJszoną
o dotychczasowe naliczenie amortyzacji oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty
wartości.

W przypadku nieodpłatnego otrzymania wartości wycenia się w wartości nie wyższej od
rynkowej aktualnej w momencie otrzymania. Wycenę opiera się w pierwszej
kolejności o dostępne ceny rynkowe identycznych lub podobnych pozycji o tym samym
stopniu zużycia, a w przypadku ich braku - o wartości historyczne wynikające z ksiąg
strony przekazującej.
Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji naliczanej w koszty działalności
podstawowej. Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje
się metodą liniową zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się na koniec każdego miesiąca. Rozpoczęcie amortyzacji
następuje w miesiącu następującym po przyjęciu pozycji wartości niematerialnych
i prawnych do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania sumy
wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową.
wartości

A.II.1 Środki trwale wycenia się na moment pierwotnego ujęcia w cenie nabycia lub
w cenie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie
nabycia lub w cenie wytworzenia pomniejszoną o dotychczas nalic zo ną amortyzację oraz
odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia obejmuje cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem, takie
jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty notarialne ,
skarbowe oraz koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia środka trwałego.
Cena nabycia nie obejmuje podatku od towarów i usług chyba, Ze zgodnie z ustawą o VA T
Zakładowi nie przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.
W przypadku nieodpłatnego otrzymania środków trwałych wycenia się w wartości
określonej w decyzji właściwego organu, a w przypadku braku takiej decyzji - w wartości
nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania.
Środki trwałe z wyjątkiem gruntów, podlegają amortyzacji naliczanej w koszty d ziałalno ści
operacyjnej. Amortyzacji podlegają prawa wieczystego użytkowania gruntów. Odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową zgodnie z przepisami Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Naliczenie i ewidencję amortyzacji dokonuje się w
Zakładzie na koniec każdego miesiąca. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu
następującym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż
z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka
trwałego lub w przypadku zdarzeń takich jak: sprzedaż, niedobór, nieodpłatne przekazanie,
łikwidacja.

Do pozostałych środków trwałych zalicza się przedmioty spełniające definicję środków
trwałych, wydanych do używania na potrzeby działalności Za kładu, podlegających
umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania ,
niezaliczonych do środków trwałych zw iązanych z wykonywaną działalnością podmiotu.
Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych dokonuje się nie rzadziej niż raz
w roku, na dzień 3ł grudnia.

A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) wyceniane są według kosztów związanych
bezpośrednio z nabyciem łub wytworzeniem ś rodka trwałego. Cena nabycia i koszt
wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez
podmiot za okres budowy, montażu , przystosowania i ułepszenia , do dnia bilansowego lub
przyjęcia do używania , w tym również niepodlegający od liczeniu podatek od towarów
i usług .
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O. ;<\:IIl. Na'leżności długoterminowe to pozycje należności płatne w okresie przekraczającym
12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Należności ujmuje się w księgach według wartości
nominalnej. Wycenia się je na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty,
z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.
B.I. Zapasy - Materiały pozycje nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Materiały na
nabycia i dzień bilansowy wycenia się w księgach rachunkowych wg cen nabycia.

dzień

krótkoterminowe grupuje się na należności z tytułu dostaw i usług ,
należności od budżetów, należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, pozostałe
należności . Należności na d zień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych wg
wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.
B.H.

Należności

B.lII. Krótkoterminowe aktywa finansowe
- środki pieniężne na rachunkach
bankowych - ujmuje się w księgach rachunkowych na d z ień powstania.
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują poniesione koszty przyszłych
okresów sprawozdawczych w szczególności takie jak: koszty mediów, ubezpieczeń,
prenumerat i inne . Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych
kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

PASYWA

A. Fundusz jednostki stanowi

D.I.

Zobowiązania

Zobowiązania

równowartość

i rezerwy na

trwałych

i obrotowych.

zobowiązania

wykonania świadc zeń
o wiarygodnie ok reślonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach
rachunkowych wg wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się na d zień bilansowy
w kwocie wymagającej zapłaty.
to

wynikający

aktywów

z

przeszł yc h

zdarzeń obowiązek

Rezerwy na zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzet\ wykonania świadczeń
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych aktywów jednostki, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
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