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BILANS

Szkofa Podstawowa w lzabelinie

Gmina lzabelin

jednostki bud2etowej

ui" 3 Maja 49

Vtlysla€ bez pisrna przewodniego

05-080 lzabelin

16CE74C1 523FDA03

\ umer identyfikacyjny REGON
001

1

spozqdzony

46604

dziefr

Stan na poczqtek
roku

AKTYWA
A Aktywa trwale

A.ll Rzeczowe aktywa
trwate

A ll 1 Srodki trwale

Stan na koniec
roku

6 363 886.0(

6 136 679.9t

nna

00(

6 363 886,0(

6 136 679,9{

o JoJ ooo,u(

6 136 679,9t

o,0c

00(

0,00

0,0(

6 330 000,48

6 069 845.6C

A.l Wario6ci
niematerialne i prawne

A,11.1.1 Grunty

ilililillilililil lillililllill lllillllllllll lll ll illl ililililllllll

31-12-2019 r"

Stan na poczqtek
roku

PASYWA

A.ll Wynik finansowy
netto (+,-)

A.ll.1 Zysk netto (+)

A.ll.2 Strata netto

G)

tillllilil til

Stan na koniec
noku

728 514,91

5 436 038,9e

16 755 466,07

17 282 432,55

A Fundusz

A.l Funduszjednostki

llil ilil

1

1 026 951 . il6

1

1 846 393,6:

0,0(

0,0c

-11 026 951,16

1

1 846 393,6:

/\.il. t. t. I urunty
stanowiqce wfasnoSd

jednostlli samorzqdu

A.lll Odpisy z wyniku

terytorialnego,
przekazane w
u2ytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.11.1.2 Budynki, lokale i
obiekty in2ynierii lqdowej
i wodnei

00c

0,0(

00c

00(

B Fundusze plac6wek

0,0c

00(

C Paistwowe fundusze
celowe

0,0c

00(

700 890,0t

774 642,2:

finansowego (nadwy2ka
Srodk6w obrotowych) (-)

A.lv Fun0usz mrenra

A,11.1.3 Uzqdzenia

iechniczne i maszyny

zlikwidowanych

iednostek
18 942,07

58 259,9€

0,0(

0,0(

14 943,51

I574,4C

0,0(

0,0(

D.l Zobowiqzania
dlugoterminowe

0,0(

00(

0,0(

00(

D.ll Zobowiqzania
kr6tkoterminowe

700 890,0r

774 642,24

0,0(

00(

D.ll.1 Zobowiqzaniaz
tytulu dostaw i uslug

40 006,6:

45 619,6(

0,0(

00(

D.ll.2 Zobowiqzania
wobec bud2et6w

48,3(

00(

0,0(

00(

A,11.1.4 Srodki

lransponu

u

A,11.1.5 lnne Srodki

trwale

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

A.ll.3 Zaliczka na Srodki
tfwale uf budowie
(inwestvcie)

A.lll NaleznoSci
dlugoterminowe

A.lV Dlugoterminowe
aktvwa finansowe

A.lV.1 Akcje i udzialy

Looowtqzanta
na
zobowiazania

I

tezew

u.f t.3 zoDowrqzantaz
tytulu ubezpieczei i

,lq

R(

101 588,61

107

530 798,4r

557 280,3t

1

innvch Swiadczed

A,lV,2 Inne papiery

0,00

wartoSciowe

7i\il]'

00(

D.f l.4 Zobowiqzaniaz
tytulu wynagrodzefi

n,

LrYRi-H
Cerlh tir'ri i.i:;titci

'Ane
(gl6wny ksiqgowy)
SJO BeSTia

16CE7 4C1523FDA03 Korekta

f(jfl

\,,,tr;l

i',rr..ir

izabelir,

A.lv.i, Inne
0,0c

nnr

0,0c

00(

65 518,9C

74 001 ,2t

dlugoterminowe aktywa
finansowe

200,0c

793,2(

0,0c

00(

D.ll.6 sumy obce

A.V Warto66 mienia
zlikwidowanych

jednostek

B Aktvwa obrotowe

D.ll.5 Pozostale
zobowiqzania
(depozytowe,

zabezoieczenie
wykonania urn6w)
D.ll.7 R.ozltczenta z
tytulu Srodk6w na
wydatki bud2etowe i z
tytulu dochod6w

0,0c

bud2etowvch

D.ll.8 Fundusze
specjalne

28 248,07

JZZtZ,t,

28 248,0i

5Z ZIZ,t,:.

D.11.8.2 lnne fundusze

0,0(

0,0(:

0,0(

D.lll Rezerwy na
zobowiqzania

00(

0,0[

00(

0,0(

D.lV Rozliczenia
migdzyokresowe

00(

0,0{:

25 187,71

42 595,0(

329,9C

60,0(

0,00

1 475,0(

0,00

6165,91

24 857,81

34 894,09

0,oc

00c

408,2C

22 003,9C

0,0(

0,0(

3 390,2(

22 003,9(

0,0c

00(

17,94

00(

B,lll.5 Akcje lub udzialy

0,0c

00(

B.lll.6 Inne papiery
wartoSciowe

0,oc

00(

00c

00(

B.l Zapasy

36 922,99

402,3/

[3.1.1 Materialy

36 922,9S

I402,3t

00c

0,0(

8.1.3 Produkty gotowe

00(

8.1.4 Towary

u.11.6.1 zaKladowy

P6lprodukty
produkty w toku
13.1.2

i

B.li Nlale2noSci
kr6tkoterminowe

B.il.1 Nalezno6ci z tytulu
dostaw i uslug
B.ll.2 Nale2noSci od
bud2et6w

B.ll.3 Nale2noSci z tytulu
ubezpieczei i innych

Fundusz Swiadczei
Socialnvch

riwiaelezeir

E"il.4 Pozostale
nale2nsSei

B.ll.5 Rozliczenia z
iytulu Srodk6w na
rrydatki bud2etowe i z
tytulu dochod6w
lcud2etovweh

B.lll Kr6tkoterminowe
aktywa finansowe
B.lll.1 Srodki pieniq2ne
,w

kasie

3

B.lll.2 Srodki pieniQzne
na raehunkach
bankswych
b.ilr.$ brooKr prentQzne
paristwowego funduszu
eeloweqo
B.lll.,4 lnne 6rodki
pienigzne

8.ilt.1 tnne
rr6tkoterminowe aktywa
finansowe

2020-04-23

(rok, miesiqc, dzieh)
S|JO BeSTia

16CE7 4C1 523FDA03 Korekta

nr'l
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B.lV Rozliczenia
miQdzyokresowe

Suma aktyw6w

000

00c

6 429 404,96

6 210 681,1€

Suma pasyw6w

6 429 404,96

6 210 68'fl,1(

D't[iEt{'t'(j!,i

Centrurn
sr AnetaRudrik
(gl6wny ksiqgowy)
SJO BeSTia

Izabelir

2020-04-23

(rok, miesiqc, dzieh)
16CE74C1523FDA03 Korekta nr

(kierownik jednostki)
1

Wyja6nienia do

bilansu

'

DYREKTOR

(gl6wny
SJO

BeSTia

ksiggowy)

2020-o4-23

(kierownik jednostki)

(rok,'miesiqc, dziei)
16CE74C1523FDA03 Korekta nr

1
Strona 4 2 4
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Gmina lzabelin
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05-080 lzabelin

vvysfac oez prsma pzewoonrego

tlumer identyfikacyjny REGON

001't46640

58C487A86826714F
na

dziefi

31-12-2019 r"

|il 1il11ilfl |ilil

1ililililil

Iililil 1|il111il11il]ilil ilil

Stan na koniec

roku poprzedniego

ilililililtililililil ililil

Stan na koniee ro'ku
hie2qcego

t.

Funduszjednostki na poczqtek okresu (BO)

16 604 661 .2(

16 755 466,0t

L1.

Zwiqkszenie funduszu (z tytulu)

10 698 501,4?

11 631

t.1 .1

Zysk bilansowy za rok ubiegly

t.1.2.

Zrealizowane wydatki bud2etowe

i.'x .3,

Zrealizowane platnoSci ze Srodk6w europejskich

1.1.4.

Srodki na inwestycje

t.1.5.

92q3:

00(

0,0(

0 695 384,5:

11 539 372,4t

0,0(

0,0(

3 099,0e

42 741 ,8t.

Aktualizacja wyceny Srodk6w tnvalych

0,0(

00(

t.1.6

Nieodplatnie otzymane Srodki truvale i Srodki trwale w budowie oraz warto5ci
niematerialne i prawne

00(

49 815,0(

1.1.7

Aktywa przejqte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

0,0(

oo(

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopalrzenia

0,0(

00(

t.1.9.

Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok bie2qey

0,0(

0,0(

17,94

0,0(

Zmnielszenia funduszu jednostki (z tytulu)

1o 547 696,6(

11 104 962,81

Strata za rok ubiegty

10 501 002,34

1

1.1

,10.

1.2.1

^

1

Inne zwiekszenia

43 464,74

34 299,91

0,0(

00(

Dotacje i Srodki na inwestycje

3 099,0(

42 741 ,8t

Aktualizacja grodk6w trwalych

00(

00(

Warto5i spzedanych i nieodplatnie pzekazanych 5rodk6w trwalych i Srodk6w

00(

00(

i.2.2.

Zrealizowane dochody bud2etowe

t.2.3

Rozliczenie wyniku finansowego i Srodk6w obrotowych za rok ubiegly

1.2.4"

t.2.5.

l.z-o

1 026 951,1

trwalych w budowie oraz warto6ci niematerialnych i prawnych

| 2.7

Pasywa pzejgte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

0,0(

00(

t.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatzenia

00(

o0(

1.2.9.

Inne zmniejszenia

130,5t

969,8r

16 755 466.0;

17 282 432,51

Funduszjednostki na koniec okresu (BZ)

t]:ntrum

tJstug

I2abelitr

2020-o4-22

rok, miesiqc, dziefi

SJO BeSTia

58C487A86826714F Korekta nr

1

Strona

'1

z3

-11 026 951.16

Wynik finansowy nefto za rok bieiqcy (+,-)

ilt.
1

n2

00

zysk netto (+)

11 026 951.16

strata netto C)

Fundusz (ll+,-lll)

00(
-1 1

846 393,6:

00c

00(

5 728 514,91

5 436 038,9(

nadwyZka 6rodk6w obrotowych,
t1/.

11 846 393,6:

TIYR,EKTOR.

Centrum

Izabelin

2020-04-22

gl6wny ksiqgowy

tiJO BeSTia

kierownik jednostki

rok, miesiqc, dzieh

58C487A86826714F Korekta nr

1

strona z z J

Wyja6nienia do sprawozdania

2020-04-22

gl6wny ksiggowy

SJO BeSTia

,

kierownik jednostki

rok, miesiqc,rdzieh

58C487AB6826714F Korekta nr

1

Strona &z 3
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;

na

001146600

na

dzief

31-12-2019 r"

ililIilililililililil ililililililil1ililililtililililil ilililti

Stan na koniec
roku popzedniego
Przychody netto z podstawowej dzialalno6ci operacyjnej

ii

iiiiiiiiii

Stan na konierc ro,ku
bie2qcego

472 774,4i

45Q 742,0(

A

Przychody netto ze sprzeda2y produktow

00(

00(

Atl

Zmiana stanu produkt6w (zwiqkszenie - warto5i dodatnia, zmniejszenie wartoSc ujemna)

00(

0,0(

4.ilt,

Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki

00(

0,0(

A.IV,

Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w

00(

00(

Dotacie na finansowanie dzialalnoSci podstawowej

00(

00(

472 774,41

4Ft0 742,0(

A.VI,

Przychody z tytulu dochodow bud2etovuych

B.

Koszty dziatalnoSci operacyjnej

B

Amortyzacja

B

Zu2ycie materia{ow i energii

B

lll,

,42

12 3Q8 719,4i

334 878,09

319 762,9(

1 141 929,73

1 289 387,2,

304 956,6i

448 696,6;

00(

11 517 991

Uslugi obce

B.lV,

Podatki i oplaty

0,0(

B.V.

Wynagrodzenia

7 542390,32

I02,3

BVI

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w

2 167 603,35

2 282 153,21

8,Vil,

Pozosiale koszty r<ldzajowe

26 233,31

25 587,0C

B,Vlll,

WartoS6 sprzedanvch towar6w i material6v"

000

0,0(

BIX

lnne Swiadczenia finansowane z bud2etu

0,00

0,0(

B,X,

Pozostale obciq2enia

0,00

0,0(

11 045 217,0C

-11 8ti7 977,44

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

17 041

132,2e

10 239,94

D

Pozostale przychody operacyjne

D

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trualych

0,0(

0,0(

D

Dotacje

0,0(

00(

D.ilt.

Inne przychody operacyjne

E.

Pozostale koszty operacyjne

17 041

,1

0,00

2020-01-17

rok, miesiAc, dzieh
SJO BerSTia

,1

4E7B89A0CAB83E89

.:

t! rl; i"li I : l.!::

10 239,9t

0,0(

-

lGszttinwestycji

finansowanych ze srodk6w wlasnych samorzqdowycn
zaklad6w bud2etowych i dochod6wjednostek bud2etowych gromadzonych na
wvdzielonvm rachunku

0,0c

00(

E.ll,

Pozostale koszty operacyjne

0,0c

00(

F

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

-1't 028 175,84

11 847 737,41

G.

Pzychody finansowe

1224,6t

1 343,8(

LJ

Dywidendy i udzialy w zyskach

00(

0,0(

G.ll.

Odsetki

1224,6t

1 343,8€

G,lll.

Inne

00c

0,0(

H

Koszty finansowe

000

00(

H

Odsetki

0,00

0,0(

H

Inne

0,0c

00(

t.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J.

Podatek dochodowy

00c

00(

K.

Pozostale obowiqzkowe zm niejszenia zysku (zwiqkszenia straty)

0,0(

0,0(

L"

Zysk (strata) netto (l-J-K)

E.l.

11 026 951,16

1'1 026 951,1

'1

1 846 393,6r

11 846 393,6,3

2020-01-17

gl6wny ksiggowy
SJO BeSTia

rok, miesiec, dzieh

kierownik jednostki

4E7B89A0CAB83E89
Stfona

2::3

WyjaSnienia do sprawozdania

OWY
2020-01-17

gl6wny ksiggowy
SJO BeSTia

rok, miesiqc, dzieh

kierownik jednostki

4E7B89A0CAB83E89
Strona 3 z 3
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INFORMAEJA DODATKOWA

\,vl)i.

t
I

J

u'r. I

I

{-*
J

l. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegdlnodei:

I

I

1.

1L
LZ

nazwe iednostki
Szkola Podstawowa w lzabelinie
siedzibe iednostki
belin

lza

t5

14

adres iednostki
ul. 3 Maia 49,05-080 lzabelin
oodstawowv orzedmiot dzialalnogci iednostki
PKD 8520.2.

2.

wskaza nie okresu obieteao sprawozclaniem

3

wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane faczne, te2eli w sklad iednostki nadrzednei lub iednostki samorzadu tervtorialnego wchodzE
;orawozdanie iednostkowe
om6wienie orzvietvch zasad (nolitvki) rachunkowo6ci, w tvm metodv wvcenv aktvw6w i pasvw6w (tak2e amortvzar:ii)
Informac.ie zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok obejmujqcym bilans jednostki budtetowej, rachunek zysk6w i strat jednostki budietowej oraz zestawienie

;orawozdanie za okres od 1 stvcznia 2019 r. do 31 prudnia 2019 r. oraz dane oor6wnvwalne za okres od 1 stvcznia 2018 r, do 31 erudnia 2018 r

4

zmian w funduszu jednostkl bud2etowej, sporzEdzone zostaiy ztodnie z ustawQ z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci oraz Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i
Finans6w z dnia 13 wrze{nia 2017 r. w sprawie rachunkowoJci oraz plan6w kont dla bud2etu paistwa, bud2et6w jednostek sarnorzEdu terytoflalnego, jednostek
budietowych, samorzqdowvch zaklad6w bud2etowych, paistwowych funduszy celowych oraz pafstwowych jednostek budietowych maiqcych siedzib"^ poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
KsiQgi rachunkowe jednostki prowadzone sq w siedzibie Centrum Uslug wsp6lnych lzabelin, zgodnie ze statutem tej jednostki.
KsiQgi rachunkowe prowadzone sq technikE komputerowq, kt6ra spelnia warunki wymagane ustawq o rachunkowo6ci, dane liczbowe uzyskane zostaly z wydruk6w
komputerowych ewidencji ksiqg rachunkowych.
Ewidencja koszt6w prowadzona jest w ukladzie rodzajowym na kontach zespolu ,,4'
Amortyzacja dokonywana jest metoda liniowE przy zastosowaniu rocnych stawek amortyzacjl, uwzglqdniajEcych okres ekonomicznej uiytecznoSci Srodk6w tmalych
oraz wartolci niematerialnych i prawnyclr. Przyjete stawki amortyzacyjne wynikajq z zapis6w ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych. Nie stosowano
Przyjqto nastepujqce metody wyceny aktyw6w i pasyw6w:
Wart06ci niematerialne i prawne nabyte z wlasnych Srodk6w ewidencjonuje siq w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodplatnie na podstawie protokolu przekazania
w wysoko(ci okrejlonej w tym protokole, za$ otrzymane w drodze darowizny w wartogci wynikajQcej z umowy darowizny
Srodki truale w driiu przyjecia do uiytkowania wycenia sie:
1) w przypadku zakupu - wedtug ceny nabycia, na kt6rq sklada siq cena zakupu powiqkzona o kos?.ty zakupu w tym koszty transportu, zaladunku i przeladunku,
ubezpieczenia, sortowania, opfat notarialnych oraz koszty zwiEzane
z przystosowaniem skladnika majatku do uiywania. Pny nabyciu gruntaiw przyjmuje sie wartoSe ustalonE pnez Referat Arehitektury i Geodezji (operat szacunkowy).
2) w przypadku darowizny - wedlug warto{ci okre6lonej w umowie darowizny, z uwzglednieniem stopnia dotychczasowego zu:iycia ,
3) w pnypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji

- wedfug wartoSci wynikajqcej
posiadanych dokument6w, a w przypadku ich braku wedfug wyceny eksperta,
4) w pnypadku nieodplatnego otrzymanla od innej jednostki - wedluB waftojci okre(lonej w dokumencie o przekazaniu.
Na dzieri bilansowy Srodki trwate wycenia siq wedlug warto5ci netto tj. z uwzglqdnieniem odpis6w umorzeniowych ustalonych na dzief bilansowy. Nie dotyay to
Erunt6v/, kt6re nle podlegajq umorzeniu,
Warto(c poeEtkowq Srodk6w tmatych zmniejszajq odpisy umorzeniowe, a odpisy amortyzacyjne obciqiajq fundusz jednostki,
WartoJi poczEtkowa Srodk6w tmatych moie ulec zwiqkszeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finans6w okrefli w drodze rozporzqdzenia tryb
i terminv aktualizacii wvcenv grodk6w tnvafuch.
Srodki trwate w budowie (inwestycje) obejmujq koszty poniesione w okresie budowy, montaiu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych Srodk6w trualych
oraz ko$zty nabycia pozostatych Srodk6w tmatych stanowiEcych pierwsze wyposa2enie nowych obiekt6w wbudowane na stale w ich konstrukcjq zaliczone do dnia
bilansorvego lub do dnia zakoriczenia inwestycji, w tym r6wniei;
- koszt obsiugi zobowiqzari (m.in. odsetki od kredytow, poiyczek) zaciqgniqtych w celu sfinansowania inwestycji i zwiqzane z nitni r6inice kursowe, poniesionych do dnia
przyjqcia Jrodka trwalego powstatego z inwestycji do uiytkowania,
- oplaty notarialne, sqdowe i inne zwiqzane z inwestycjQ.
z

Diugoterminowe aktywa finansowe obejmujE:
- akcje i udziaiv w obcych podmiotach gospodaraych,
- akcje i inne dlugoterminowe papiery wartoiciowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dluiszym

nii rok od daty

ich wystawienia lub nabycia (nabyte w celu

uzyskanla przychod6w w formie odsetek, dywidend i innych poiytk6w).

Nabyte aktywa finansowe ujmuje sie w ksiqgach rachunkowych na dzieri lch pnyjqcia
w cenie nabycia. Na dzied bilansowy dtugoterminowe aktywa finansowe w tym udziafy w innych jednostkach, wyceniane sq w ,cenie nabycia.
Naleinoici dtugoterminowe obejmujq naleino{ci, kt6rych termin splaty przypada w okresie dluiszym ni2 rok od dnia bilansow€:go. Wyceniane sq w kwocie wymagajqcej
zaplaty zgodnie z zachowaniem ostroino(ci oraz wedlug art.35b ust.1 ustawy o rachunkowoici i rozporzqdzeniem w sprawie rirchunkowosci oraz plan6w kont dla
bud:et(,w jednostek samorzEdu terytorialnego i jednostek bud2etowych.
Naleino(ci kr6tkoterminowe obejmujq wszystkie naleinoJci z tytulu dostaw i uslut, bez wzglqdu na termin zapfaty oraz wszystl(ie pozostate, kt6re stajq sie wymaBalne
w ciqgu 12 miesiqcy od dnia bilansowego. Wyceniane s4 w warto(ci nominalnej lacznie z podatkiem VAT, a na dzieri bilansowy w wysokolci wymaganej zapfaty, eyli
l4cznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostroinej wyceny, tj. w wysokoSci netto, eyli po pomniejszeniu o waftoCi ewentualnych odpis6w
aktualizuiacvch dotvczawch nale2noici watDliwvch.
Odpisy aktualizuj4ce warto{6 powy2szych nale2noSci zalicza siq odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych lub do koszt6w finansowych - zaleinie od rodzaju
naleino5ci, kt6rej dotyczy odpis aktualizacji. NaleinoSci umorzone, przedawnione, nie5ciqgalne, od kt6rych nie dokonano odpis6w aktualizacYjnych ich wartoS6 lub
dokonano odpis6w w niepefnej wysoko6{:i, zalicza siq odpowiednio do pozostatych koszt6w operacyjnych lub kosztdw finansowych,
Naleinojci i zobowiQzania wyraione w walutach obcych, ujmuje sig w wartolci nominalnej zgodnie z art. 30 ust 2 ustawy o rac:hunkowoic'
Srodki pieniQine w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sie wedfug wartoScl nominalnej.
Rozliaenia miqdzyokresowe koszt6w - to koszty iui poniesione, lecz dotyczQce przyszlych okres6w sprawozdawczych oraz rezetrwy na wydatki przyszlych okres6w.
Wycenia siq je wedlug warto5ci nominalnej.
Zobowiqzania z q ulu dostaw i uslug wycenia siq w kwocie wymaganej zaplaty, syli lqcznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od

kontrahent6w.
Zobowiiizania finansowe (kredyty i poiyczki) wycenia siq w warto5ci nominalnej.
Rezerwy wjednostce wystqpujq w postaci rezeru tworzonych na pewne lub o duiym prawdopodobiedstwie

przyszle zobowiEzania ztodnie z art.35d ust. 1 ustawy

o rachunkowoJci.
5

nne informacje
Ksiqgi rachunkowe prowadzone sa w siedzibie Centrum Uslug Wspdlnych lzabelin, zgodnie ze statutem tej jednostlii.

I

I
I

ll. Dodatkowe informacje i objaSnienia obejmujq w szcze96lnoSci:
stan tych aktyw6w na
szczeg6towy zakres zmian wartojci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartoici niematerialnych i prawnych, zawierajEcy
poczqtek roku obrotowego, zwiqkszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji warto6ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan
lub umorzenial
zmtan
zedstawienie stan6w i
a dla maiatku
ZmnleJszenla wartoSci x

zwiqkszenla wartolcl z Sufu

tt^ufu

litan na

Stan na

!ilupa xrasYrxaql

01.01.2019

aktuallzacil
wartoScl

przemieszczenia

nabvcid

31.!2,2079

aktuallzac.ll

rozchodu

wartoSci

orzemie5zczenia

000

5r. 0 Grunty

3r :t Budynki i budowle
!r. ?, Obiekty in2ynierii lEdowej

i

Gr ;] Kotfu i maszvnv energetyczne
Gr 4 Maszyny i urzqdzenia og6lnego
Gr. 5 Specjalistyczne maszyny
tffzitdTPnie

i

5r. 5 UrzEdzenia techniczne

ir.

7

11 940 184,99

11 940 184,99

Srodki transportu

71 011,88

4274!,88

34 681,65

34 681.6!

Lrg 747,5(

rLg 74]'5(

)ozostale irodki trwale

467956,61

crupa klasyfitac.ll 6rodkdw tMalych

12 440,02

2 640,00

28 270,0(

241 098,1t

RAZEM

6 588,00

6 588,0(
1s 080,02

!r. 8 Narzqdzia, przyrzqdy, ruchomo(ci

iVartoici niematerialne i prawne

454 067,6r

49 815,0C

404 252,6r

ao 1no ?(
0,0(

r3 290 962,8(
Stan na

01.01.2019

s 090,1(

235 008,08

321009,4(

26 089,0(

758 871,02

r.8 031.4(

9 75754

zwlekszenla amortyzacll/umotzenia r
aktualizacJl

47 389,r5
0,0(

43 570,7(

Zmniejszenla amortyzacll/umorzenla z tytulu

Sulu

przemleszczenla

nabycld

0,0(

0,0(

433 597,7t

aktualizacll

rozchodu

13 680 989,9C
tStan na

przemieszczenia

37,72,2079

000

3r. 0 Grunty

3r.lBudynkiibudowle
3r. 2 obiekty iniynierii ladowej i

ilodnei
3r. 3 Kotly i maszyny energetyczne

3r 4 Maszyny

i urzadzenia og6lnego

3r. 5 Specjalistyczne maszyny i
3r, 6 Urzadzenia techniczne

246 675,73

465,21

5 588,00

6 588,0(
1

20 690,83
t< 707 Ql

Gr. 8 Narzqdzia, przyrzEdy, ruchomoici

226 754,67

Pozostate Srodki trwale

461956,62

10 890,56

2 540,00

929 7l

!.2 500,86

7L9 74r,5(

RAZEM

rL

23s2L0,48

3r. 7 Srodki transportu

WartoSei niematerialne i orawne

6 077 73r,27

298 504,6:

5 779 226,61

22 L88,83

498.0(
ooa 2t

26 794,2r

rr9
369,11

5 090,1C

221 433,68

323 009,46

26 089,0€

758 877,02

6

0r0(

650 803,8!

47 389,r!

9 75r,54

18 031,4(

39 109.2S
6 927 076,84

0,0(

0,0(

43 570,7(

0,0(

takimi informacjami

wartoii rynkowq Srodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ile

dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych warto3i aktywdw truvalych odrqbnie dla dlugoterminowych aktyw6w
oraz dtugoterminowych aktyw6w finansowych

trET
nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkq Srodk6wtrwalych, u2ywanych na podstawie um6w najmu, dzieriawy i innych um6w, w

1.€, lliczbe oraz wartoid
rodzaj

wartoSciowych

warto3ciowych, w tym akcji i udzia'l6w oraz
liczba

wartoii

lkcie
rdzlaty

lluzne papiery wartosciowe

"r''_, laane

o odpisach aktualizujqcych wartoiC naleinodci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu

lstanienakoniecrokuobrotowego,zuwzglqdnieniemnalezno6cifinansowychjednosteksamorzqduterytorialnego(stanpo2yczekzagro2onych)
Stan na

:doisv aktualizuiace naleinoici

zwiekszenia

747.5C

wykorzystanie

rozwtEzante

Stan na

i

7 544309,9!

-h..,iltr kt.,,i.

t

k"tl."*Yt--l

=l
I

podzaal zobowiazad dtugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikaiqcym z innego

kwotq zobowiEzari w sytuacji gdyjednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisdw o
rachunkowo6ci bytby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotq zobowiqzarl z tytufu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeri miqdzyokresowych, w tym kwotq czynnych rozliczeri miqdzyokresowych koszt6w stanowiqcych
skladnik6w aktvw6w a zobowiazaniem zaplatv za nie
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Rachunek zvsk6w i strat
przychodv

UrzEd Gminy

SP

w lzabelinie

GP

lzabelin

GP Laski

GOPS

lzabelin

I Przychodv netto ze sprzeda2v

Vl Przychody

z

tytulu dochod6w b.

- koszty

ll Zuivcie material6w i energii

I lll

Usluei obce

16 5:10,0(

GOSiR
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