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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Adresat:

Ministerstwo Klimatu
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA

Numer identyfikacyjny REGON:

sporządzona na dzień 31/12/2019 r.

Informacja dodatkowa

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa

001064858
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Etykieta

Lp.

Wartość

1
1.1 Nazwa jednostki

Ministerstwo Klimatu

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań Ministra, dotyczących polityki klimatycznej i
zrównoważonego rozwoju, w tym wykorzystania zasobów powietrza,
adaptacja do zmian klimatu, spraw energii, surowców energetycznych
i paliw, a także dbanie o edukację ekologiczną społeczeństwa. W roku
2019 zadań związanych z zarządzaniem zasobami przyrodniczymi
państwa oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej

2

Okres sprawozdawczy

Roczny-2019

3

Agregat? (Tak / Nie)

Tak

4

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Jednostki podlegle Ministrowi Klimatu stosują zasady polityki
rachunkowości przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz zobowiązane
są do stosowania zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwju
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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.)
Ponadto wszystkie jednostki posiadają przyjęte zasady (polityki)
rachunkowości wprowadzone odpowiednimi zarządzeniami
Kierowników danej jednostki.

4.1 Metoda amortyzacji
Kod

Metoda amortyzacji

Dodatkowy opis

I

jednostka nie dokonuje
odpisów amortyzacyjnych

grunty; środki trwale o wartości początkowej niższej od określonej w polity kach rachunkowości podległych
jednostek, podlegające ewidencji ilościowej

5

inne

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od określonej w art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawny ch, finansowane są ze środków bieżących, podlegają
ewidencji ilościowo- wartościowej i umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

4

środki trwałe o wartości
nieprzekraczającej 10 000
zł, podlegająjednorazowo
umorzeniu w 100% w
miesiącu przyjęcia do
używania, przez spisanie w
koszty

W przypadku środków trwałych, których wartość nie przekracza 10 000,00 zł dokonuje się odpisu
amortyzacyjnego jednorazowo w miesiącu przyjęcia go do użytkowania.

2

metoda liniowa

Amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000,00 zl dokonywana jest metodą liniową, poprzez odpis
amortyzacyjny ujmowany na koniec roku jednym zapisem, przy czym stosuje się staw ki wynikające z
przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów
Kod
1

Metoda wyceny
wyceniane wg cen nabycia

Dodatkowy opis
Środki trwale, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwale, zapasy obejmujące materiały

10 ceny ewidencyjne
materiałów w magazynie
ustalono na poziomie cen
zakupu

rozchód ustalany w drodze identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które ściśle dotyczą
określonych przedsięwzięć niezależnie od daty ich zakupu

12 ewidencja materiałów
niskocennych prowadzona
ilościowo

prowadzona kontrola ilościowa zakupionych materiałów biurowych ( wyznaczony pracownik) i zgodnie z
ustaloną zasadą, przekazuje niezbędne artykuły biurowe (inne) do realizacji powierzonych zadań w szkole w
zależności od bieżących potrzeb pracowników

13

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych w tym
długoterminowych Podstawą księgowania odpisów jest zestaw ienie należności wraz z dokumentacją
uzasadniającą dokonanie odpisu przygotowane przez upoważnionych pracowników i zatwierdzone. W
przypadkach należności co do których toczy się bezskuteczne postępowanie egzekucyjne oraz na dzień
bilansowy upłynęły już dwa lata od terminu płatności dokonuje się pełnego odpisu aktualizującego

inne
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2

wyceniane wg kosztu
wytworzenia

9

odnoszone bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu m in. zakupu energii, gazu opałowego z sieci,
zakupione materiały
odnoszone są bezpośrednio paliwa do środków transportu, materiałów biurowych.
w ciężar kosztów w dniu ich
zakupu

4

wyceniane wg wartości
rynkowej z dnia nabycia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

5

wyceniane wg wartości
określonej w decyzji
właściwego organu

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane
nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu

6

wyceniane wg wartości
wynikającej z posiadanych
dokumentów lub wyceny
komisji inwentaryzacyjnej

pochodzące ze spadków i darowizn lub niedobory czy nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji oraz
ujawnione w trakcie inwentaryzacji

7

wyceniane w wysokości
kosztów poniesionych w
związku z ich nabyciem

pochodzące ze spadków i darowizn lub niedobory czy nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji

8

wyceniane wg wartości
nominalnej

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych . należności i zobowiązania po kwotach brutto ( na dzień
bilansowy i na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty); rozliczenia międzyokresowe

3

wyceniane wg wartości
przeszacowanej

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - po aktualizacji wyceny środków trwałych

Środki trwałe w budowie, pomniejszone o odpisy z tytułu trwalej utraty wartości

5. Inne informacje
Kod

Informacja

Dodatkowy opis

I

zmiana zasad
rachunkowości

w Ministerstwie Klimatu w 2019 roku zmieniono sposób ewidencji kosztów, które finansowane były środkami
pozabudżetowymi. W roku 2019 koszty te wprowadzano do ksiąg rachunkowych w układzie rodzajowym w
roku 2018, koszty te ujmowano na koncie pozostałe koszty operacyjne. Dla porównania danych, koszty
poniesione w roku 2018 zaprezentowane w pozycji E II rachunku zysków i strat w kwocie 175 750 546,03
wynoszą odpowiednio poz. B II konto (401) 2 800 436,28; B III konto (402)146 816 399,90; B IV konto (403)
13 595 304,27,; B V konto (404) 80 356,31; B VI konto (405) 7 914,92; B VII konto (409) 12 450 134,35.

7

inne

Inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz
wyposażenia przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata, materiałów i towarów w magazynie co roku, gotówki
w kasie w terminie nie zapowiedzianym oraz na ostatni dzień roku Należności i zobowiązania w drodze
potwierdzenia sald oraz metodą weryfikacji co roku.

6

przyjęty próg istotności

zostały przyjęte progi istotności w podległych jednostkach; w wysokości 1% - 2% sumy bilansowej, którego
dotyczą operacje gospodarcze - nieujęte w księgach rachunkowych operacje gospodarcze ujawnione po
sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których łączna wartości nie przekracza
progu istotności, ujmuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i nie koryguje się
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
obrotowych, których wartość nie przekracza progu istotności odnosi się na wynik finansowy roku bieżącego.
Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, których wartość przekracza próg istotności
ujmuje się w rozliczeniu wyniku finansowego lat ubiegłych

3

zmiana struktury
organizacyjnej jednostki

Ministerstwo Klimatu jako urząd administracji rządowej powstał po zmianie nazwy Ministerstwa Środowiska,
dokonanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. poz. 2289), do obsługi Ministra
Klimatu.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)
Rodzaj

Zwiększenia

Lp.

Wyszczcgól
nienie

I

Wartości
niematerialne
i prawne

25 932 993,26

8 856,96

9 001 718,77

0,00

1 392 968.95

10 403 544,68

Środki trwałe

265 420 052,98

435 353,25

17 968 182,98

6610 510,35

451 960 695,68

476 974 742,26

26 617 103,08

0,00

25 113,24

5 744 995,13

5 089,73

5 775 198,10

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.1 Grunty
1.1.1 Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w

Wartość
początkowa
(brutto) stan na
początek roku
obrotowego

Aktualizacja

Nabycia

Przemiesz czcnia
wewnętrzne

Inne

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ogółem
zwiększenia
(3+4+5+ć)

(7)
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użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

12 Budynki,

148 538 979,82

337 000,00

9 264 730,36

0,00

33 033 837,26

42 635 567,62

49 115 505,98

0,00

3 127 416,28

701 653,48

15 621 617,09

19 450 686,85

11 812 849,36

0,00

1 205 127,70

1 18 445,60

40 391 073.26

41 714 646,56

29 335 614,74

98 353,25

4 345 795,40

45 416,14

362 909 078,34

367 398 643,13

lokale i
obiekty

inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4 Środki
transportu

1.5 Inne środki
trwale

o,oo

0,00

Środki trwale
placówek

2

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)
Rodzaj

Zmniejszenia

Lp.

Wyszczegól
nienie

I

Wartości
niematerialne
i prawne

Aktualizacja

(8)

Ogółem

Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

Przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne

(9)

(10)

(U)

Ogółem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

Wartość
początkowa
(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego
(2+7-12)

(12)

(13)

0,00

1 368 209,14

0.00

0,00

1 368 209,14

34 968 328,80

0,00

5 719 100,73

820 099,08

370 636,37

6 909 836,18

735 484 959,06

0,00

55 604,70

0,00

70 161,00

125 765,70

32 266 535,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

725 748,58

0.00

300 475,37

1 026 223,95

190 148 323,49

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00

2 970 832,40

0,00

0,00

2 970 832,40

65 595 360,43

1.4 Środki

o.oo

507 668,80

0,00

0,00

507668,80

. 53 019 827,12

0,00

1 459 246,25

820 099,08

0,00

2 279 345,33

394 454 912,54

1 Środki trwale
1.1 Grunty
1.11 Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w

użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

transportu

1.5 Inne środki
trwale
2

Środki trwale
placówek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)
Rodzaj
Lp.

Wyszczegól
nienie

Umorzenie
Stan
Aktualizacja Amortyzacja
Inne
Inne
umorzenia
za rok
zwiększenia zmniejszenia
na początek

Stan/rok
Stan
umorzenia
na koniec

Wartość netto
Stan na
początek roku

Stan na koniec
roku
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roku
obrotowego
(14+15+16
+17-18)

roku
obrotowego

(15)

(14)

(18)

(17)

(16)

obrotowego
(2-14)

(20)

(19)

obrotowego (13-

19)

(21)

I

Wartości
niematerialne
i prawne

22 435 628,01

0,00

3 61 1 855.49

53 517,52

1 368 209,14

24 732 791,88

3 497 365,25

10 235 536,92

I

Środki trwale

122 533 058,23

150 000,00

389 609 102.71

232 705,33

4 939 676,67

507 585 189,60

142 886 994,75

227 899 769,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 617 103,08

32 266 535,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

49 030 113,57

150 000,00

14 784 401,56

0,00

48 590.13

63 915 925,00

99 508 866,25

126 232 398,49

39 570 702,98

0,00

16 931 318,85

51 391,52

2 962 202,59

53 591 210,76

9 544 803,00

12 004 149,67

9 253 804,96

0,00

31 811 775,08

79 980,00

507 668,80

40 637 891,24

2 559 044,40

12 381 935,88

24 678 436,72

0,00

326 081 607,22

101 333,81

1 421 215,15

349 440 162,60

4 657 178,02

45 014 749,94

1.1 Grunty
111 Grunty
stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane
w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

1.2 Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

1.4 Środki
transportu
1.5 Inne środki
trwale

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp.

Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan Wartość rynkowa
na koniec roku
obrotowego)

11 Grunty

22 911 487,74

16 570,00 co do zasady brak jest informacji o wartości rynkowej, w jednym
przypadku wartość określono na postawie decyzji Starosty
Zawierciańskiego z dnia 11 września 2019r. o oddaniu w trwały zarząd
niezabudowanej nieruchomości w Kroczycach Okupnych. Cenę
nieruchomości Skarbu Państwa 16 570 zł ustalono na podstawie jej
wartości przyjętej wg operatu szacunkowego z dnia 25 czerwca 2019r.,
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego

0,00

1.1.1 w tym dobra kultury
1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

116 343 863,67

1.2.1 w tym dobra kultury
1.3 Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00 brak ustalonej wartości rynkowej
133 126 747,50 Ministerstwo Klimatu - wycena budynku na podstawie wskaźnika wartości
odtworzeniowej publikowanej przez Urząd Wojewódzki

0,00

0,00 brak ustalonej wartości rynkowej

10 484 846,06

0,00 brak ustalonej wartości rynkowej

0,00

1.3.1 w tym dobra kultury
1.4 Środki transportu

0,00 brak ustalonej wartości rynkowej

11 117 173,49

1 019 440,00 TL w Tucholi - wartość ustalona przez ubezpieczyciela na podstawie
profesjonalnych katalogów wartości rynkowych samochodów w celu
określenia sumy ubezpieczenia oraz wysokości składek

0,00

1.4.1 w tym dobra kultury
1.5 Inne środki trwale
1.5.1 w tym dobra kultury

Dodatkowe informacje

0,00 brak ustalonej wartości rynkowej

43 761 680,99

0,00 brak ustalonej wartości rynkowej

0,00

0,00 brak ustalonej wartości rynkowej

1.3. Długoterminowe aktywa
Lp.

I

Długoterminowe
aktywa

niefinansowe

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość
długoterminowych aktywów
trwałych

Dodatkowe informacje

0.00
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nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość niefinansowych długoterminowych
aktywów trwałych
2

0,00 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość finansowych długoterminowych
aktywów trwałych

finansowe

1.4. Grunty użytkowane wieczyście
Opis

Lp.
1

Dodatkowe informacje

Kwota

6 634 444,40 Ministerstwo Klimatu - Grunt przekazany w trwały zarząd Ministerstwu na podstawie
Decyzji Urzędu Dzielnicy Ochota w Warszawie z dnia 1993.12.08 Nr księgi wieczystej
WA 1 M/00135476/6 /wartość z decyzji/aktualizacja decyzji Ministra Rozwoju ze
względu na zmianę nazwy Ministerstwa z dnia 05.02.2020 r.

Wartość gruntów
użytkowanych wieczyście

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
Lp.

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

1

Grunty

2

Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

3

Urządzenia
techniczne i
maszyny

4

Środki transportu

5

Inne środki trwale

Dodatkowe informacje

28 580,81 grunty przyjęte w trwały zarząd przez Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Olsztynie
2 058 043,71 ZSL w Goraju - Nieruchomości użytkowane na podstawie umowy: AG-2126-13/13
zawartej między szkołą i Nadleśnictwem Krucz
674 385,42 Ministerstwo Klimatu - zestaw do wideokonferencji MSWiA

35 000,00 TL w Białowieży - umowa użyczenia na 2 samochody
0,00 nie wy stępują

1.6. Papiery wartościowe
Lp.

Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
papierów
wartościowych

Wartość
posiadanych
papierów
wartościowych

Dodatkowe informacje

1

Akcje i udziały

0,00

0,00 nie występują

2

Dłużne papiery
wartościowe

0,00

0,00 nie występują

3

Inne

0,00

0,00 nie występują

1.7. 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)
Lp.

Należności

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan na koniec roku
obrotowego

I

Należności krótkoterminowe

2 995 643,54

1 201 363,74

0,00

295 868,26

3 901 139,02

2

Należności długoterminowe’

3 008 500,00

0,00

0,00

458 500,00

2 550 000,00

3

Łączna kwota:

6 004 143,54

1 201 363,74

0,00

754 368,26

6 451 139,02

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wy korzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym
Lp.

Rezerwy
według celu
utworzenia
Rezerwy na
postępowania
sądowe

2

Inne

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

75 195 044,78

2 712 454,85

0.00

142 129,77

120 000,00

0,00

65 000,00

0,00

Stan na koniec
roku obrotowego

Dodatkowe
informacje

77 765 369,86 Ministerstwo
Środowiska i
Generalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska
posiadają
rezerwy
związane z
trwającymi
postępowaniami
sądowymi
55 000,00 Generalna
Dyrekcja
Ochrony
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Środowiska
wykazała w tej
pozycji dane
dotyczące
jednej
jednostkiRDOŚ w
Szczecinie,
gdzie w
związku z
zaniechaniem
inwestycji pn.:
"Adaptacja
pomieszczeń
nowej siedziby
RDOŚ wraz z
pierwszym
wyposażeniem i
dokumentacją
projektową" i
zawarciem
porozumienia z
Wojewódzkim
Funduszem
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Szczecinie
RDOŚ w
Szczecinie
zobowiązany
został do
ZWTOtU

otrzymanego
dofinansowania
3

Łączna
kwota:

2 712 454,85

75 315 044,78

65 000,00

142 129,77

77 820 369,86

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty
Lp.

Okres spłaty

Dodatkowe informacje

Kwota

a

powyżej 1 roku do 3 lat

0,00 nie wy stępują

b

powyżej 3 do 5 lat

0,00 nie występują

c

powyżej 5 lat

0,00 nie występują

Łączna kwota:

0,00

1.10. Informacja o kwocie 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
Lp.

Zobowiązania

Dodatkowe informacje

Kwota

I

z tytułu leasingu
finansowego

0,00 nie występują

2

z tytułu leasingu zwrotnego

0,00 nie występują

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)
Rodzaj
Lp.

Forma
zabezpieczenia

Kwota
zobowiązania

W tym na aktywach
zabezpieczenia

trwałych

Informacje

obrotowych

Dodatkowe informacje

I

Kaucja

0,00

0,00

0,00

0,00 nie występują

2

Hipoteka

0,00

0,00

0,00

0,00 nie występują

3

Zastaw (w tym
rejestrowy lub
skarbowy)

0,00

0,00

0,00

0,00 nie występują

4

Weksel

0,00

0,00

0,00

0,00 nie występują

5

Przewłaszczenie na
zabezpieczenia

0,00

0,00

0,00

0,00 nie występują

6

Gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa

0,00

0,00

0,00

0,00 nie występują

7

Inne

0.00

0,00

0,00

0,00 nie występują

8

Łączna kwota

0.00

0,00

0,00

0,00
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1.12. Łączna kwota 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
Lp.

Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku
jednostki

Kwota

1

Nieuznane
roszczenia
wierzycieli

nie występują

0,00

2

Udzielone gwarancje nie występują
i poręczenia

0,00

3

Inne

0,00

4

Łączna kwota

nie występują

0,00

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
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Kod

Czynne RMK

4

opłaty serwisowe

2

ubezpieczenia

Kwota
92,05
6 732,45

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe
Lp.

Informacje dodatkowe

Rozliczenia
międzyokresowe

13.2 Czynne RMK - Inne

Ministerstwo Klimatu wskazało koszty związane z opłatą z tytułu składek do organizacji
międzynarodowych.

13.3 Kwota czynnych rozliczeń
międzyokresowych
kosztów (stanowiąca
różnicę między wartością
otrzymanych finansowych
składników aktywów a
zobowiązaniem zapłaty za
nie)

W TL w Tucholi stosuje się uproszczenia dotyczące rozliczania kosztów różnych okresów
poprzez ewidencje ich na koncie „640” Rozliczenia międzyokresowe kosztów” stosując
rozwiązanie alternatywne tj. koszty przewidziane do rozliczenia w czasie mogą być
ujmowane wprost z dokumentów źródłowych na koncie 640 (z pominięciem kont zespołu
4) i zarachowanie kosztu do okresu, którego dotyczy, a w szczególności faktur za gaz
(prognozowane wydatki. .W jednostce nie stosuje się czynnych rozliczeń
międzyokresowych do pozostałych kosztów wykraczających poza okresy sprawozdawcze,
ze względu na ich współmiemość.

13.4 Bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów

nie występują

2 198 260,01
98,46

0,00

13.5 Rozliczenia
Ministerstwo Klimatu - Dochody budżetowe dotyczące przyszłych lat obrotowych z tytułu
międzyokresowe
informacji geologicznej i użytkowania'górniczego.
przychodów równowartość
otrzymanych lub
należnych dochodów
budżetowych dotyczących
przyszłych lat obrotowych,
w tym z tytułu umów
długoterminowych
13.6 Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów - inne

Kwota

ZSL w Biłgoraju wykazało wpłaty za wyżywienie i internat na 2020r. oraz darowizny na
działalność statutową szkoły.

618 761 287,54

14 988,72

1.14. Łączna kwota otrzymany ch przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Lp.

Opis

1

Łączna kwota
otrzymanych przez
jednostkę gwarancji i
poręczeń
niewykazanych w
bilansie

Kwota

Dodatkowe informacje

4 401 245,20 gwarancje bankowe w kwocie 4344960,13 zl wykazało Ministerstwo Kliamtu oraz TL w Tucholi
w kwocie 56285,07 zł wykazało Gwarancja nr 128G Banku Spółdzielczego w Tucholi
zabezpiecza do dnia 10 grudnia 2022 roku wymagalne i prawidłowo zgłoszone do zapłaty
zobowiązania Zleceniodawcy w kwocie 44 981,10 zł. Gwarancja dobrego wykonania umowy nr
66 1020 1026 0000 1096 0137 0402 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Warszawa zabezpiecza należyte wykonanie umowy do dnia 30 stycznia 2021 roku, kwota 11
303,97 zł.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp.

Wyszczegól nienie

1

Odprawy emerytalne
i rentowe

1 586 441,90 Jednostki wypłaciły odprawy emerytalne i rentowe

2

Nagrody
jubileuszowe

3 121 364,83 Jednostki wypłaciły nagrody jubileuszowe

3

Inne

47 096 368,43 Jednostki wypłaciły m in : ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zasiłek na
zagospodarowanie dla nauczyciela, rentę, zwrot za okulary oraz inne świadczenia, nagrody dla
kierowników jednostek od MK

4

Kwota razem

51 804 175,16

Kwota

Dodatkowe informacje
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1.16. Inne informacje
Lp.

Dodatkowe informacje

Opis

1.16 Inne informacje

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazała, że stan na początek roku w zakresie środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia różni się od stanu koniec ubiegłego
roku, gdyż w ubiegłym roku niektóre jednostki wykazały w informacji dodatkowej dane wyłącznie na
temat środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od
kwoty wynikającej z art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowy m od osób prawnych; obecnie
wykazano wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na kontach
011, 013 i 020 (oraz innych jeśli zostały wyodrębnione w jednostce) oraz ich umorzenie z kont 071 i
072; ponadto kwota odpisów aktualizujących wartość należności - stan na początek różni się od stanu na
koniec roku ubiegłego gdyż w roku ubiegłym niektóre jednostki omyłkowo wykazały w tej pozycji stan
należności a nie odpisów. Pozostałe przedłożone dodatkowe informacje przez jednostki podległe nie
przedstawiają istotnego znaczenia;

2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Wyszczególnienie

Lp.

Kwota

1

Materiały

0,00

2

Półprodukty i produkty w toku

0,00

3

Produkty gotowe

0,00

4

Towary

0,00

5

Kwota razem

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
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

4 148 563,09

2

W tym - odsetki

0,00

3

W tym - różnice kursowe

0.00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.

Wyszczególnienie

Opis charakteru zdarzenia

Kwota

1

Przychody - o
nadzwy czajnej wartości

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazał przychody nadzwyczajne dotyczące
Kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy nr DOF/62/2019 z dnia 06.08.2019 r.
ClikAd Interactive Sp. z o.o.; Biuro Nasiennictwa Leśnego wykazał przychody
nadzwyczajne w wysokości 26 572,80 zł z tytułu nadpłaconych i nienależnie wypłaconych
nagród jubileuszowych wypłaconych w 2018 roku oraz kwotę 12153,44 zł wykazał
aGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska - RDOŚ w Opolu uznała za przychody o
nadzwyczajnej wartości kary za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 11.345,33 zł
oraz karę za zerwanie umowy w kwocie 808,11 zł

703 341,37

2

Przychody - które
wystąpiły incydentalnie

ZSL w Goraju wykazała przychód z tyt. dochodów budżetowych, powstały w związku ze
zmianami w prawie oświatowym, które zwalniają jednostki z opłat za użytkowanie
nieruchomości na cele edukacyjne

241 889,43

3

Koszty - o nadzwyczajnej
wartości

dwie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska uznały', że koszty związane z wypłatą
odszkodowań są kosztami o nadwyczajnej wartości; Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska wykazał kary umowne związane z realizacją POIiŚ

3

Koszty - które wystąpiły
incydentalnie

TL w Warcinie wykazała odsetki z tytułu porozumienia z ENF.RGA-OBRÓT S.A.
odraczającego termin wymagalności płatności za fakturę wystawioną za okres od miesiąca
listopada 2017 roku do kwietnia 2019 roku, pomniejszone o bonifikatę z tytułu
wydłużonego czasu rozpatrzenia pisma; Tylko cztery RDOŚ oceniły wystąpienie kosztów
incydentalnych, którymi były: odprawa pośmiertna, opinia biegłego do prowadzonych
spraw sądowych, zwrot wydatków z lat poprzednich uznanych przez IW za
niekwalifikowalne, umorzenie należności; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
wykazał koszty związane z realizacją Umowy30/2017 Geotechologies Sp. z o.o. Wroclaw

1 305 168,14

68 138,92

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

0.00

2.5. Inne Informacje
Lp.
2.5 Inne informacje

Wyszczególnienie

Opis

Kwota

brak dodatkowych informacji

0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki
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Lp.
3

Inne Informacje
Inne Informacje nie wy mienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wy nik finansowy jednostki

Opis
1) Ministerstwo Klimatu wskazało, że na podstawie art 29 ust. 5
ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji
Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmian klimatu oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ministerstwo Klimatu realizowało w
latach 2018 i 2019, finansowane ze środków NFOŚ i GW
(pozabudżetowych) następujące zadania: „Przygotowanie i obsługa
24. Sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), 14.
Sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z
Kioto (CMP14) i wznowionej 1. Sesji Konferencji Stron służącej jako
spotkanie Stron Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) oraz Prezydencji
Konferencji Stron” oraz "Udzielenie państwom rozwijającym się
wsparcia w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do skutków
tych zmian wykonywanego w ramach realizacji celów Konwencji
klimatycznej, za pośrednictwem Zielonego Funduszu Klimatycznego,
Funduszu Adaptacyjnego lub za pośrednictwem innych
wielostronnych funduszy rozwojowych, w tym w drodze umów
zawieranych z organizacjami powierniczymi tych funduszy, lub w
drodze programów pomocy dwustronnej. Zadania zostały rozliczone
w 1 kw 2020 r. 2) Biuro Nasiennictwa Leśnego Wszystkie wykazało,
ze należności wg stanu na 31.12.2019 r. zostały zapłacone. Dochody
budżetowe zostały terminowo odprowadzone. Zobowiązania wg stanu
na 31.12.2019 r. zostały uregulowane. 3) Technikum Leśne w
Białowieży realizowało 6 projektów realizowanych przy
współfinansowaniu ze środków unijnych: 1 program POIiŚ 20142020, 1 program POWER 2014-2020 , oraz 4 programy RPO WP
2014-2020 na łączną kwotę wydatków w roku 2019-3 098 607,00 zl;
4) Technikum Leśne w Starościnie w bilansie za 2019 rok w pozycji
środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazano 22 721,65 i
283,10 środki w drodze - są to środki na rachunkach, o których mowa
w art. 1 la ustawy o finansach publicznych oraz 33 998,99 są to środki
na rachunku bankowym ZFŚS. Natomiast pozostała kwota ze
sprawozdania Rb-23 to 1 304,45 - środki będące na rachunku Rady
Rodziców oraz 39 877,87 to środki z rachunku Kasy ZapomogowoPożyczkowej. 5) Technikum Leśne w Tucholi przeznaczyło
dodatkowe środki uzyskane w ramach wydzielonego rachunku
dochodów przeznaczone zostały na zakup boiska sportowego
wielofunkcyjnego dla młodzieży w kwocie 117 157,40 zł i
uwzględnione w bilansie za 2019 rok w poz A. II 1.2 środki trwałe. 6)
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał Notatkę służbową
dotycząca rozliczenia inwentaryzacji na dzień 31.10.2019 r

Główny Księgowy

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Joanna Urbaniak

Hanna Pawłowicz
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