
Nabycie Aktualizacja Sprzedaż Likwidacja
Inne 

przekazanie

I.
Wartości niematerialne i 

prawne
0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 584 932,06 564 158,34 0,00 0,00 0,00 -5 398,50 -440 691,50 3 703 000,40

1. Środki trwałe 3 324 286,21 173 737,00 0,00 537 247,75 0,00 -5 398,50 -440 691,50 3 589 180,96

1.1 Grunty 962 109,00 173 737,00 0,00 -379 495,00 756 351,00

1.1.1

Grunty stanowiące własność 

j.s.t., przekazane w 

użytkowanie wiecz.

0,00

1.2.
Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej
219 567,84 537 247,75 -61 196,50 695 619,09

1.3.
Urządzenia techniczne 

i maszyny
1 351 477,73 0,00 -5 398,50 1 346 079,23

1.4. Środki transportu 759 613,64 0,00 759 613,64

1.5. Inne środki trwałe 31 518,00 0,00 31 518,00

2.
Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)
260 645,85 390 421,34 -537 247,75 113 819,44

3.
Zaliczki na środki trwałe w 

budowie (inwestycje)
0,00 0,00 0,00

 Tomaszów Lubelski, 26. 05.2021 rok

Załącznik Nr 1

do Informacji dodatkowej Miejskiego Zarządu Dróg za 2020 rok

Majątek trwały – wartość brutto

Lp. Składniki majątku trwałego

Wartość 

początkowa 

brutto -BO roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości 

początkowej
Przemieszczenia 

wewnętrzne 

składników 

majątkowych

Zmniejszenie wartości początkowej Wartość końcowa 

brutto BZ roku 

obrotowego



Stan na 

początek 

roku

Umorzenie za  

2020 rok
Aktualizacja

Inne 

zwiększenia
Zmniejszenia

Stan umorzenia 

na koniec roku

Stan na 

początek roku 

BO

Stan na koniec 

roku BZ

I.
Wartości niematerialne 

i prawne
0,00 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 958 812,75 102 338,93 0,00 0,00 5 398,50 2 055 753,18 0,00 1 365 473,46 1 533 427,78

1. Środki trwałe 1 958 812,75 102 338,93 0,00 0,00 5 398,50 2 055 753,18 0,00 1 365 473,46 1 533 427,78

1.1. umorzenie grunty 0,00 962 109,00 756 351,00

1.1.1

umorzenie grunty stanowiące 

własność j.s.t., przekazane w 

użyt. wiecz

0,00 0,00 0,00

1.2.

umorzenie budynki, lokale i 

obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej

128 262,71 6 006,02 134 268,73 91 305,13 561 350,36

1.3.
umorzenie urządzenia techniczne 

i maszyny
1 248 847,07 37 797,64 5 398,50 1 281 246,21 102 630,66 64 833,02

1.4. umorzenie środki transportu 561 741,57 52 231,67 613 973,24 197 872,07 145 640,40

1.5 umorzenie inne środki trwałe 19 961,40 6 303,60 26 265,00 11 556,60 5 253,00

Tomaszów Lubelski, 26. 05.2021 rok

Załącznik Nr 2

do Informacji dodatkowej Miejskiego Zarządu Dróg za 2020 rok

Lp. Składniki majątku trwałego

Amortyzacja (umorzenie) Odpisy 

aktualizujące 

wartość 

majątku 

trwałego

Wartość netto majątku trwałego



Wartość 

początkowa 

brutto -BO roku 

obrotowego

Zwiększenia w 

2020r.

Zmniejszenia 

w 2020r.

Wartość 

końcowa brutto 

BZ roku 

obrotowego

Stan na początek 

roku

Zwiększenia 

w 2020r.

Zmniejszenia 

w 2020r.

Stan umorzenia 

na koniec roku

Wartości 

niematerialne i 

prawne umarzane 

jednorazowo k.020

14 817,99 11 236,05 1 427,40 24 626,64 14 817,99 11 236,05 1 427,40 24 626,64

Pozostałe środki 

trwałe k. 013
247 849,40 49 905,27 8 516,90 289 237,77 247 849,40 49 905,27 8 516,90 289 237,77

Razem 262 667,39 61 141,32 9 944,30 313 864,41 262 667,39 61 141,32 9 944,30 313 864,41

Załącznik Nr 3

do Informacji dodatkowej Miejskiego Zarządu Dróg za 2020 rok

Pozostałe Środki Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na kontach 020, 013 oraz 072

Majątek Umorzenie

Tomaszów Lubelski, 26. 05.2021 rok



koszt odsetek koszt różnic kursowych

1.
Zadania kontynuowane z lat poprzednich

i zakończone w danym roku obrotowym 33 596,88

2.
Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze 

niezakończone w danym roku obrotowym 0,00

3.
Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku 

obrotowym łącznie z robocizną 248 005,02

4
Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale 

jeszcze niezakończone 108 819,44

390 421,34 0,00 0,00SUMA

Tomaszów Lubelski, 26. 05.2021 rok

Załącznik Nr 4 do Informacji dodatkowej

Miejskiego Zarządu Dróg w 2020 r.

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu 

odsetek i różnic kursowych

Lp. Specyfikacja

Koszt środków trwałych

w budowie w ciągu roku 

obrotowego

w tym:



a) odprawy emerytalne i rentowe 25 625,00

b) nagrody jubileuszowe 32 984,00

c) ekwiwalenty 3 030,24

d) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 82 643,74

SUMA 144 282,98

Tomaszów Lubelski, 26. 05.2021 rok

Załącznik Nr 5 do Informacji dodatkowej Miejskiego Zarządu Dróg

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2020 r. 

Wyszczególnienie
Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych

w zł i gr



Załącznik nr 12 

INFORMACJA DODATKOWA  

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1. Nazwę jednostki 

 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lub. 

1.2. Siedzibę jednostki  

 ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lub. 

1.3. Adres jednostki  

 ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lub. 

1.4. Podstawowy przedmiotu działalności jednostki  

 Przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Dróg jest zarządzanie, budowa, przebudowa, remonty, 
utrzymanie i ochrona w imieniu gminy Miasto Tomaszów Lubelski: dróg gminnych, parkingów, 
placów, obiektów mostowych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, dróg wewnętrznych gminy 
Miasto Tomaszów Lubelski i innych obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej na terenie miasta 
Tomaszów Lubelski oraz kanałów technologicznych i terenów zieleni miejskiej. Administracja 
Cmentarzem Komunalnym. 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01.01.2020-31.12.2020 

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub 
jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania 
finansowe 

 Nie dotyczy 

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

 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 

a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,  

b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje 

ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, 

ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,  

c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z 

uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki 

środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,  

d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z 

dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,  

e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,  

f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce 

organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa 

lub jednostki organizacyjnej. 

2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane 

nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym 

dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia 

otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest 

na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i 

gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 

3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i 

prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez 

których komputer nie byłby zdatny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo 



pozostałego środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla amortyzacji wartości niematerialnych i 

prawnych, jednakże z uwzględnieniem długości okresu amortyzowania ustalonego w 

przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem wartości niematerialnych 

i prawnych określonych w punkcie 2 powyżej. Wartości niematerialne i prawne o wartości 

powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową w wysokości 20%. 

4. Pozostałe wartości niematerialne i prawne /o wartości jednostkowej nie przekraczającej 

wielkości ustalonej w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 

100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania/ podlegają umorzeniu w pełnej 

wysokości, poprzez spisanie 100% wartości w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. 

5. Środki trwałe podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami w 

przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

6. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 

7. Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są 

składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. 

8. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości nieprzekraczającej 

10.000,00 zł umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do 

użytkowania, składniki te: 

* o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nie przekraczającej  kwoty do 10.000 

zł obejmuje się ewidencją bilansową ilościowo-wartościową (ewidencja w książce 

inwentarzowej).  

      Bez względu na wartość jednostkową objęte są ewidencją ilościowo- 

        wartościową: 

- kalkulatory, 

- elektronarzędzia, 

- telefony komórkowe,  

- mechaniczny sprzęt i elektromechaniczny do robót utrzymaniowych na drogach     

  i mostach, 

-  lodówki, odkurzacze, froterki 

- meble biurowe i dywany, 

- sprzęt pomiarowy 

*  o wartości początkowej do 500 zł obejmuje się ewidencją pozabilansową ilościową. Dokonując 

kwalifikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 500 zł do 

wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę 

trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i 

racjonalności.  

Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i 

prawne. 

9. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków 

na wydatki bieżące. Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w 

całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania. 

10. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca 

następującego  po miesiącu przyjęcia do użytkowania środków trwałych. Dla umorzenia 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową 

według stawek ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

11. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.  

12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za 

okres całego roku. 



13.  W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, 

sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w 

ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany. 

14. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu (budynku) są w skali roku niższe od 

istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej 

działalności. 

Wycena pozostałych aktywów i pasywów:  
1. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy  z  tytułu 
trwałej utraty wartości. 
 2.  Rzeczowe składniki majątku obrotowego - materiały wycenia się na dzień bilansowy według cen  
nabycia.   
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  

4. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez   

Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz   

operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub  

sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.  

5. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami 

naliczonymi na koniec każdego kwartału.  

6. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi 

odsetkami.  

7. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej. 

Stosowane uproszczenia: 
- koszty prenumerat, zakupu dostępu do programów internetowych oraz inne płatności dotyczące 
przyszłych okresów nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów, są odnoszone w koszty 
danego roku 
- zakupione materiały odnoszone są w koszty w miesiącu ich zużycia lub przyjmowane na stan do 
magazynów. Pozostałość nie zużytych materiałów do remontu dróg, mostów i zimowego 
utrzymania dróg podlega zinwentaryzowaniu na ostatni  dzień roku obrotowego w drodze spisu z 
natury. Spisane ilości wycenia się  wg kosztów zakupu. Wycenione wartości zapasów wykazuje się 
jako saldo  konta 310 – Materiały, korygując o stany zapasów koszty. W następnym roku najpóźniej 
na koniec stycznia saldo konta 310 odnosi się odpowiednio w koszty. 
 

5. Inne informacje  

 Brak  

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.  

1.1. 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   

  Załącznik nr 1,2,3 do informacji dodatkowej na 31 grudnia 2020 roku 
 

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

 Brak danych 

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów 
finansowych  

 Nie dotyczy 

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście  

 Nie dotyczy 



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

 Nie dotyczy 

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

 Nie dotyczy 

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) 

 Nie dotyczy 

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

 Nie dotyczy 

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty” 

a) Powyżej 1 roku do 3 lat   

 Nie dotyczy 

b) Powyżej 3 do 5 lat 

 Nie dotyczy 

c) Powyżej 5 lat  

 Nie dotyczy 

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 finansowego lub leasingu 
zwrotnego  

 Nie dotyczy 

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 
tych zabezpieczeń  

 Nie dotyczy 

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostki gwarancji i 
poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń   

 Nie dotyczy 

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  

 Brak danych 

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

 Nie dotyczy 

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  

 Kwota wypłaconych środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym od 01.01.2020-31.12.2020 
na świadczenia pracownicze wyniosła 144 282,98 zł. 
Załącznik Nr 5 do informacji dodatkowej na 31 grudnia 2020roku 

1.16. Inne informacje  

 brak 

2.  

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Brak danych 

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  

  Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie sprawozdawczym od 01.01.2020-
31.12.2020 wyniósł 390 421,34 zł. 
Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej na 31 grudnia 2020 roku 



2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 
które wystąpiły incydentalnie  

 Brak  

2.4. 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  

 Brak  

2.5. Inne informacje 

 Brak  

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

  

 Brak  

 

 

 

……………………………………….          2021-05-26                             ………………………………… 

(główny księgowy)                                           (rok, miesiąc, dzień)      (kierownik jednostki) 

 


