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na

Stan na poczqtek
roku

AKTYWA
A Aktvwa trwale

3 030 047.2i

00c

00(

3 120 982,8(

3 030 047,2i

3 120 982,8(

3 030 047,2:

0,0(

0,0(

0,0c

0,0(

3 039 063.0€

2 934 258.91

niematerialne i prawne

trwale

A ll.1 Srodki trwale

Stan na koniec
roku

3 120 982,89

A.lWarto5ci
A.ll Rzeczowe aktywa

sporzqdzony
31-12-2019 r.

dzief

A.11.1.1 Grunty

PASYWA

Stan na poczqtek
roku

Stan na koniec

roku

A Fundusz

2957 673,2e

2 871 297,52

A.l Funduszjednostki

6 025 669,35

6 105 253,5:

-3 067 996.07

-3 233 955,9!

0,0c

0,0(

-3 067 996.07

-3 233 955,9S

00c

0,0(

0,0c

0,0(

B Fundusze plac6wek

00c

0,0(

C Pafistwowe fundusze
celowe

0,0c

0,0(

A.ll Wynik finansowy
netto (+,-)

A.ll.1 Zysk netto (+)

A.ll.2 Strata netto (-)

A.[.1.1.1 UrUnry
stanowiqce wlasno66

jednostki samorzqdu

A.lll Odpisy z wyniku

terytorialnego,
przekazane w
uzytkowanie wieczyste
innvm podmiotom

A.|.'t.z

tsuoynKr, toKate

A.tv Funousz mtenta

I

obiekty in2ynierii lqdowej
A.11.1.3 Urzqdzenia
techniczne i maszyny
A.11.1.4 Srodki

transportu

14 364,28

43 027,5i

0,00

0,0(

67 555,55

52760,7i

0,00

00(

u

A ll 1.5 Inne Srodki
trwale

A.ll.2 Srodki trwale w
budowie (inwestycje)

l

zlikwidowanych

iednostek

i wodnei

A

finansowego (nadwy2ka
Srodk6w obrotowych) (-)

3 LaltczKa na srooKl

irwale w budowie

0,0c

(inwestvcie)

A.lll Nale2no6ci
dlugoterminowe

A.lV Dlurgoterminowe
aktvwa finansowe

A,lV.1 Akcje i udzialy

Looowtezanta
rezerwy na
zobowiazania

1

89 620,58

D.l Zobowiqzania
dlugoterminowe
D.ll Zobowiqzania
k16tkoterminowe

0,0c

0,0c

D.ll.1 Zobowiqzania z
tytulu dostaw i uslug

0,0c

00(

D.ll.2 Zobowiqzania
wobec bud2et6w

0,0c

0,0(

D.ll.3 Zobowiqzania z
tytulu.ubezpieczefi i

195 819,1

00c

189 620.5€

I

0,0(

195 819,1

1

3 935,4i

00c

00(

27 862JC

29 319,6(

145 345,76

154 314,24

153,1

innvch Swiadczeh

A.lV2 Inne papiery

0,0(

wartoSciowe

0,0(

D.ll.4 Zobowiqzaniaz
tytulu wynagrodzefi

FYREKTOR

'li'*t;tY
nry|- AftstaJTue,iaflb
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A.tv.3 tnne
dlugoterminowe aktywa
finansowe

00c

0,0(

00c

0,0(

jednostek

B Aktywa obrotowe

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

00(

0,0(

259,61

8 249,84

8 259,61

I249,81

lJ.ll.6 sumy obce

A.V Warto6d mienia
zlikwidowanych

D.ll.5 Pozostale
zobowiqzania

26 310,97

37 069,4S

(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania um6w)

D.ll.7 Rozltczentaz
tytulu Srodk6w na
wydatki bud2etowe i z
tytulu dochod6w
bud2etowvch

D.ll.8 Fundusze
specjalne

I

B.l Zapasy

15 999,57

24 366,0r

B.1.1 Materialy

15 999,57

24 366,0€

0,0(

0,0(

D.11.8.2 lnne fundusze

0,0c

00(

B.1.3 Produkty gotowe

00(

00(

D.lll Rezerwy na
zobowiqzania

0,00

0,0(

B.1,4 Towary

00(

00(

000

00(

6 883,76

8 860,9t

2 035,99

4 453,5(

0,00

00(

u,il.u. I zaKraoowy

8.1.2 P6fprodukty
produkty w toku

i

B.ll Nale2no6ci
kr6fkoterminowe

B.ll.1 Nale2no6ci z tytulu
dostaw i uslug
B.ll.2 Nale2noSci od
bud2et6w
ts.11.3

Fundusz Swiadczei
Socialnvch

D.lV Rozliczenia
migdzyokresowe

Naleznosct z tytulu

ubezpiqczei i Innych

0,00

Swiadcze6

B.il.4 Pozostale
nale2noSci

B.ll.5 Rozliczenia z
tytulu 6rodk6w na
wydatki bud2etowe i z
tytulu dochod6w

4 847,77

4 407,31

000

0,0(

3 427,64

3 842,41

0,0c

00c

3 4',t1,84

3 842,4i

bud2etowych

B.lll Kr6tkoterminowe
aktvwa finansowe
B.lll. 1 Srodki pieniezne
w kasie

B.lll.2 Srodki pienig2ne
na rachunkach

bankoulch
ts.lll.it !'roqKr prenrqzne
padstwowego funduszu
celoweoo

B.lll.4 lnne Srodki
pieni92ne

.,

0,0(

15,8C

00(

ts.lll.5,Akcje lub udzialy

0,0c

00(

B.lll.6 Inne papiery
warto6ciowe

0,0c

00(

00c

0,0c

B.lll.7 lnne'
kr6tkoterminowe aktywa
finansowe

tJi/REKTC}R

cehtrum
2020-01-17

(gl6wny ksiqgowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiqc, dzieh)
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B.lV Rozliczenia
migdzyokresowe

Suma aktyw6w

00(

00(

3147 293,8(

3 067 116,7i

Suma pasyw6w

3 147 293,86

3 067 1'16,7i

2020-01-17

,
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(rok, miesiqc, dziefi)
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(kierownik jednostki)
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Stan na koniec

roku popzedniego

iiiii

ri ri

Stan na koniec roku
bie2qcego

A

Przychody netto z podstawowej dzialalno6ci operacyjnej

359 540,5€

354 033,0(

A

Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w

353 375.5€

348 423,0(

All

Zmiana stanu produkt6w (zWiqkszenie - wartoSi dodatnia, zmniejszenie wartoSd ujemna)

0,0c

0,0(

4.ilt,

Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potzeby jednostki

0,0c

0,0(

A.IV.

Pzychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w

0,0c

0,0(

A,V.

Dotacje na finansowanie dzialalnoSci podstawowej

0,0c

0,0(

A.VI

Przychody z tytulu dochod6w bud2etowych

6165,00

5 610,0(

B.

Koszty dziatalnoSci operacyjnej

3 431 166,30

3 589 964.2€

B

Amortyzacja

111 435,41

12.1 378,35

B

Zu2ycie material6w i energii

448 636,91

411 347,54

B.lll.

Uslugi obce

222 750.61

194 850,01

B.lV.

Podatki i oplaty

0,0c

0,0(

B.V.

Wynagrodzenia

2 066 979.00

2 247 646,9C

B.VI.

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w

572 798,47

610 089,8(

B.VII

Pozostale koszty rodzajowe

8 565,90

4 651 ,54

B VIII,

WartoS6 spzedanych towar6w i material6w

0,0(

0,0(

B.IX.

Inne Swiadczenia finansowane z bud2etu

0,0c

0,0(

B,X,

Pozostale obciq2enia

0,0c

0,0(

c

Zysk (strata) z dzialalno6ci podstawowej (A - B)

-3 071 625,74

-3 235 931,2C

D.

Pozostale przychody operacyjne

2 329,0C

1 070,0(

D

Zy

0,0(

0,0(

Dil.

Dotacje

0,0(

00(

D.ilt.

I

2 329,0C

1 070,0(

E.

Pozostale kciszty operacyjne

I

sk ze zbycia

n

iefinarisowych aktyw6w trwalych

nne paychody operacyjne

-

r\

-{aV

,*nuu*

1TOR

0'0(

l_tslug

2020-01-17

rok, miesiqc, dzieh
SJO BeSTia

FB8087644431 D23E
Strona'1 z 3

E

Koszty inwestycji finansowanych ze srodKow wfasnycn samorzeoovvycn
zaklad6w bud2etowych i dochod6w jednostek bud2etowych gromadzonych na
wvdzielonvm rachunku

0,0c

00(

Ei. I t.

Pozostale koszty operacyjne

0,0c

0,0(

F.

Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej (C + D - E)

G.

Pzychody finansowe

-3 234 861

-3 069 296,74
1 300,6i

,2.(

YUC.z:

/

00(

00(

1 300,6i

905,27

Dywidendy i udzialy w zyskach

G.il.

Odsetki

G.ilt

lnne

0,0c

0.0(

H.

Koszty finansowe

0,00

0,0(

H

Odsetki

0,00

0,0(

H.il.

lnne

0,00

00(

-3 067 996,07

-3 233 955,9(

Zysk (strata) brufto (F+G-H)
J.

Podatek dochodowy

0,0c

00(

K

Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty)

0,0(

0,0c

L.

Zysk (strata) netto (l-.,!-K)

-3 067 996,0i

-3 233 955,9€

l.)Yt{tjl{]U'i
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rok, miesiEc, dziei
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Stan na koniec
roku poprzedniego

ilil ililil ilil

iliiitiif Iiiti

Stan na koniec roku
bie2qcego

Funduszjednostki na poczqtek okresu (BO)

6 075 589,5r

6',025 669,3t

1.1

Zwigkszenie funduszu (z tytulu)

3159 291,4(

3 185 101,3(

t.1.1

Zysk bilansowy za rok ubiegly

00(

00(

1.1.2,

Zrealizow ane wydatki bud2etowe

3 053 882,9t

3 154 658,5;

t.1.3.

Zrealizowane platno6ci ze Srodk6w europejskich

00(

0,0(

1.1.4.

Srodki na inwestycje

105 392,6f

30 442,71

Aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych

00(

00(

t.1.6

Nieodplatnie otzymane Srqdki trwale i Srodki trwale w budowie orqz warto5ci
niematerialne i prawne

0,0(

00(

t.1.7.

Aktywa przejgte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

00(

00(

18

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

o0(

0,0(

19

Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok bie2qcy

0,0(

0,0(

lE ar

00(

tc

1.1.10.
2
1.2.1

.

Innezwigkszenia
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu)

3 209 211,6!

3 145 il7,1

Strata za rok ubieg{y

3 096 481,6r

3 067 996.0;

7 129,71

6 798,31

00(

00(

105 392,6f

30 442,71

00(

0,0(

1.2.2

Zrealizow ane dochody budzetowe

1.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i Srodkow obrotowych za rok ubiegly

1.2,4,

Dotacje i Srodki na inwestycje

t.2.5.

Aktual izacja

t.z.o

Warto56 sprzedanych i nieodplatnie pzekazanych Srodk6wtnrualych i Srodk6w
tnrvalych w budowie oraz warto5ci niematerialnych i prawnych

00(

0(

1.2.7.

Pasyiva przejqte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

00(

00(

1.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

00(

00(

1.2.9.

Inne zmniejs4enia

207,61

280,01

6 025 669.3t

6 105 253,51

5

rod kCrw truvalych

Funduszjednostki na koniec okresu (BZ)

\'tL')

tt
lq

t, - ''':r t/I
i
^

-r'

DYFI^EKTISR

2020-01-17

glowny ksiggowy

SJO BeSTia

Centrum

Izabelir,

rok, miesiqc, dzieh

B470E5F3ECE61 54B
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ilt.

Wynih firfansowy nefto za rok bieZqcy (+,-)

il1

zysk netto (+)

l2
.3.

M,

strata netto C)
nadwy2ka Srqdk6w obrotowych

Fundusz (ll+,-lll)

-3 067 996.07

-3 233 955.9S

0,0c

0,0(

-3 067 996.07

-3 233 955,9S

0,00

0,0(

2 957 673.28

2 871 297,5t

2020-01-17

gl6wrly ksiggowy

SJO BeSTia

rok, miesiqc, dziefl

kierownik jddnostki

8470E5F3ECE61 548
5(Ona z z

I

Wyja5nienia do

spraweizdania

I

FYR.EK

Centsum
2020-01-17

rok, migsiqc, dzien

SJO BeSTia

8470E5F3ECE61 54B

R
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INFORMACJA DODATKOWA
tl
l. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szcre96lnoSci:

I

I

rl
I

l,\(l
L1
L.2.

I5

:v

1a7we iednostki

Gminne Przedszkole w lzabelinie
siedzibe iednostki
lzabelin
adres jednostki

J

ul.Koiciuszki 17, 05-080 lzabelin

t.4. :odstawowv Drzedmiot dzialalno6ci iednostki
PKD 85102
2

wskazanie okresu obieteeo sorawozdaniem

3

;orawozdanie za okres od 1 swcznia 2019 r.do 31 erudnia 2OL9 r,oraz dane oor6wnvwalne za okres od 1 stvcznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r
wskazanie. 2e sorawozdanie finansowe zawiera dane laczne, ieieli w sktad iednostki nadrzednei lub iednostki samorzadu tervtorialneso wchodza iednostki

4

;prawozdanie iednostkowe
om6wienie przvietvch zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metody wyceny aktyw6w i pasywow (tak2e amortyzacji)
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowlm za 2019 rok obejmujqcym bilans jednostki bud2etowej, rachunek zysk5w i strat jednostki budietowej oraz zestawienie
zmian w funduszu jednostki budietowej, sporzEdzone zostaly zgodnie z ustawq z dnia 29 wneSnia 1994 r. o rachunkowoici oraz RozpotzQdzeniem Ministra Rozwoju i
Finans6w z dnia 13 wrzeinia 2017 r. w sprawie rachunkowoJci oraz plan6w kont dla budietu paistwa, budZet6w jednostek samorzAdu terytorialnego, jednostek
budietowych, samorzqdowych zaklad6w budietowych, paristwowych funduszy celowych oraz padstwowych jednostek budzetowych majEcych siedzibQ poza granicami
Rzeczypospolltej

Polskiej.

rachunkowe jednostki prowadzonr: 5q w siedzibie centrum Usfug Wsp6lnych lzabelin, zgodnie ze statutem tej jednostki.
Ksiqgi I achunkowe prowadzqne sQ technikE komputerowE, kt6ra spetnia warunki wymagane ustawA o rachunkowoSci, dane liczbowe uzyskane zostafy z lvydruk6w
komputerowych ewidenEji ksiEg rachunkowych,
Ewldencja kosztdw prowadzona jest w ukladzie rodzajowym na kontach Lespolu ,,4".
Amortyzacja dokonywana jest metodq liniowE przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacji, uwzgledniajqcych okres ekonomicznej uiwecznoici Srodk6w trwalych
oraz wartoSci niematerialnych i prawnych. Przyjqte stawki amortyzacyjne wynikajq z zapis6w ustawy o podatku dochodowym od osdb prawnych. Nie stosowano
KsiQgi

Przyjeto nastqpujqce metody wyceny aktyw6w i pasyw6w:

Wartoicl niematerialne i prawne nabyte z wtasnych (rodk6w ewidencjonuje siq w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodplatnie na podstawie protokolu przekazania
w wysokoSci okreslonej w tym protokole, zaS otrzymane w drodze darowizny w wartosci wynlkajqcej z umowy darowizny.
Srodki trwate w dniu przyjqcia do u2ytkowania wycenia sie:
1) w przypadku zakupu - wedlug ceny nabycia, na kt6rq sklada siq cena zakupu powiqkszona o kosztv zakupu w tym koszty transportu, zaladunku i pzefadunku,
ubezpieczenia, sortowania, oplat notarialnych oraz koszty zwiAzane
z przystosowaniem skladnika ma.jatku do uiywania. Przy nabyciu gruntdw przyjmuje sie wartojd ustalonq przez Referat Architektury i Geodezji (operat szacunkowy).
2) w przypadku darowizny - wedlug wartojci okreilonej w umowie darowizny, z uwzglednleniem stopnia dotychczasowego zuiycia ,
3) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - wediug wartosci wynikajQcej
z posiadanych dokument6w, a w przypadku ich braku wedlug wyceny eksperta,
4) w przypadku nieodplatnego otrzymania od innejjednostki - wediug wartoSci okre5lonej w dokumencie o przekazaniu.
Na dzied bilansowy irodki trwale wycenla siq wedlug wartoSci netto tj. z uwzglqdnieniem odpis6w umorzeniowych ustalonych na dzieri bilansowy. Nie dotyczy to
grunt6w, ktore nie podlegajq umorzeniu
Warto$i poczQtkowq !rodk6w trwalych zmniejszaja odpisy umorzeniowe, a odpisy amort\rzacyjne obcia2ajq fundusz jednostki.
Warto!:6 poczEtkowa $rodk6w trwatych moie ulec zwiqkszeniu w wyniku aktuallzacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finans6w okresli w drodze rozporzEdzenia tryb

i

3rodki trwale w budowle linwesiycle) obejmujE koszty poniesione w okresie budowy, monta:u, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych Srodk6w trwatych
oraz koszty nabycia pozostalych irodk6w trwalych stanowiEcych pierwsze lwposaienie nowych obiekt6w wbudowane na stale w ich konstrukcje zaliczone do dnia
bilansowego lub do dnia zakodczenia inwestycji, w tym r6wniei:
- koszt obsiugi zobowiqzad (m.in, odsetki od kredyt6w, pozyczek) zaciEgniqtych w celu sfinansowania inwestycji i zwiAzane z nimi 162nice kursowe, poniesionych do dnia
przyjecia Srodka trwalego powstalego z inwestycji do uiytkowania,
- optaty notarialne, s4dowe i inne zwiEzane z inwestycjA.

0lugoterminowe aktywa finansowe obejmujq:
- akcje i udziaty w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne dlugoterminowe papiery wartoJciowe traktowane jako Iokaty o terminie wykupu dlu2szym

nii

rok od daty ich wystawienia lub nabycia (nabyte w celu

uzyskania przychod6w w formie odsetek, dywidend i innych potytk6w).

Nabyte aktywa finansowe ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych na dzieri ich przyjqcia
w cenie nabycia. Na dziei bilansowy dluBoterminowe aktywa finansowe w tym udziaty w innych jednostkach, wyceniane sE w cenie nabycia.
Nale2no(ci dtugoterminowe obejmujq naleinoici, ktdrych termin splaty przypada w okresie dtuiszym nii rok od dnia bilansowego. Wycenlane sq w kwocle wymagaiQcej
zaptaty zgodnie z zachowaniem ostroinoici oraz wedlug art.35b ust.1 ustawy o rachunkowogci i rozpoEqdzeniem w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla
budiet6w jednostek samorzqdu terytorialnego i jednostek budietowych.
Naie2noici kr6tkoterminowe obejmujE wszystkie naleinojci z tytufu dostaw i uslug, bez wzglqdu na termin zaplaty oraz wszystkie pozostafe, kt6re stajE sie wymagalne
w ciqgu 12 miesiQcy od dnia bllansowego. Wvceniane sE w wartoici nominalnej lEcznie z podatkiem VAT, a na dziei bilansowy w wysokoSci wymaganej zaplaty, czyli
lEcznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostro2nej wyceny, tj. w wysokosci netto, czyll po pomniejszeniu o wartoj( ewentualnych odpis6w
aktualizuiacvch dotvczacvch naleinolci watoliwvch
wartoii powyiszyclr naleino(ci zalicza siq odpowiednio do pozostatych kosztdw operacyjnych lub do koszt6w finansowych - zaleinie od rodzaju
naleinosci, kt6rej dotyczy odpis aktualizacji. Naleinogci umorzone, przedawnione, nieiciEgalne, od kt6rych nie dokonano odpisdw aktualizacyjnych ich wartoiC lub
dokonano odpis6w w niepelnej wysokoici, zalicza siq odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnvch lub koszt6w finansowych.
Naleinoici i zobowiazania wyra2one w walutach obcych, ujmuje siq w warto(ci nominalnej zgodnie z art. 30 ust.2 ustawy o rachunkowoJci.

Odpisy aktualizujqce

Srodki pieniQrne w kasie I na rachunkach bankowych wycenia siq wedtug wartoici nominalnej.

- to koszty jui poniesione, lecz dotyczQce przysztch okres6w sprawozdawczych oraz rezerwy na wydatki przyszfych okres6w.
je wedlug wartolci nominalnej.
ZobowiEzania z tytulu dostaw i ustug wycenia sie w kwocie wymaganej zaptaty, czyli lEcznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od
kontrahentdw.
zobowiqzania flnansowe (kredyty i poiy(:zki) wycenia siq w wartosci nominalnej.
Rozliczenia miedzyokresowe koszt6w

Wycenia

siQ

Rezerwy w jednostce wystepujE w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o duiym prawdopodobierlstwie przyszle zobowiEzania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy
5

nne rnformacie
(siQgi rachunkowe prowadzone sq w sledzibie Centrum Uslug Wsp6lnych lzabelln, zgodnie ze statutem tej jednostki.

ll, Dodatkowe informaeje i objaSnienia obejmujq w szcze96lnoSci:

zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartogci niematerialnych i prawnych, zawierajEcy stan tych aktyw6w na poczqtek
obrotowego, zwiqkszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji warto<ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnqtrzneSo oraz stan kofcowy, a dla
u amortvzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytuldw zmian
Zwlekszenla wartoSci

z

zmnlejszenia wartogcl z tytulu

tytulu

Stan na

Stan na
01"01.2019

akluallzacJl

nabycla

wartoScl

:r.0
2

;r.3
;r.4
ir.5

i

Kotfy i maszvny energetvczne

Specjalistyczne maszyny

3r.

8 Narzqdzia, przyrzqdy, ruchomoSci

249 999,47
0,0c

37 37L,3C

2999.0(

34 370,3(

0,0c

30 442,73

30 442.73

i

6 Urzadzenia techniczne

9 000,0c

9 000,0c

0,0c

0,0c

15274r,02

752 74r,02

transportu

)ozostale Srodki trwate
/VartoSci niematetialne i Drawne

388 996,94

19 445,s1

6 787,01

950,0(

478r067,23

RAZEM

trualych

Grupa klasyf ikacJl Srodk6w

0,0(

408 442,45
7 737,0L

51837.24

0,0(

Zwlekszenla amortyzacjl/umorzenla

Stan na
01.01.2019

Grunty

naDvcta

z

tytulu

00(

0,0(

0,0(

Zmniejsu enia amortyzacJl/umorzenla

orzemieszczenla

aktualizacJl

z

tytulu

ir. 2 Obiekty iniynierii lEdowej
vodnej

3 Kotfy i maszyny energetyczne

:r
;r

4 Maszyny i urzildzenia o96lnego

000
98 554,14

1201656,77

49 999,8!

6 249,99

56 249,a8

3 878,44

28 970,46

900,0c

1 875,00

85 185,4:

L4 794,82

99 980,29

388 996,9r

L9 445,51

40a 442,45

6 787.O:

950,0c

00(

5 Specjalistyczne maszyny i

0,00

0,0(
975.0(

0,0c

0,0(

ruchomoSci

)ozostale irodki trwale
/Vartosci niematerialne i orawne

RAZEM

0,0c

2s o32.0t

ir. 5 UrzEdzenia techniczne
ir. 7 Srodki transportu
ir. 8 Narzqdzia, fizytzqdy,

I

660 078,3(

0,0(

744772,91

7 737,01

0,0(

0,0(

0,0

0,0(

1.2 laktualnqwarto6irynkowEJrodk6wtrwalych,wtymd6brkultury-oilejednostkadysponujetakimi informacjami

wotq dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych warto6C aktyw6w trwalych odrqbnie dla dfugoterminowych aktyw6w
h oraz dlugoterminowych aktyw6w finansowych

warto6i nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke Srodk6w trwalych, uiywanych na podstawie um6w najmu, dzieliawy i innych um6w, w

innvch um6w, w tvm

|:L6I@pier6Wwartosciowych,wtymakcjiiurJzia|6worazdluinychpapierdwwartosci".'y.t'rodzaj

liczba

wartolC

)kcje
,rdziatv

lluine papiery wartoSciowe

'.1.7

37.71.2079

1 103 102,0:
i

ir

4 834 898,4!
Stan na

przemieszczenia

rozchodu

0,0(

:r.LBudvnkiibudowle

942 165,51

0,0c

Maszyny i urzqdzenia ogdlnego

ir.
ir.

0

0,0(
3

249 999,41

)ftealTFiia

ir.

przemieszczenla

rozchodu

3 942 765,51

Obiekty iniynierii lAdowej

7 Srodki

warto!ci

f7,r2,2079

00c

Gruntv

ir.LBudynkiibudowle

ir

przemleszczenla

aktualizacjl

o odpisach aktualizuiqcych wartoS6 nale2noSci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszeniach, wykorzystaniu, rozwiQzaniu
tanie na koniec roku obrotowego, z uwzglqdriieniem naleznoSci finansowych jednostek samorzqdu terytorialnego (stan poiyczek zagro2onych)

i

x 804 851,26

zobowiqzan dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub wynikajqcym z inne€io

kwotq zobowiqzari w sytuacji gdyjednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o
rachunkowoici bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotq zobowiazari z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeri miqdzyokresowych, w tym kwotQ czynnych rozliczeh miqdzyokresowych koszt6w stanowiqcych

Rachunek zvsk6w i strat

UrzEd Gminy

SP

w lzabelinie

GP

lzabelin

GP Laski

GOPS

lzabelin

przvchodv
I Przvchodv netto ze sprzedaiy

Vl PrzVchody z tytutu dochod6w b.

l.ll Zuiycie materiat6w i energii

6 495,0(

GOSiR

CUWI

