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AKTYWA
A Aktyv\/a tMate

na

Stan na poczqtek

Stan na koniec

roku

noku

2 889 447,03

2 782 242,2!

0,0c

0,0(

2 889 447,03

2 782 242,2a

2 889 447,03

2 782 242,2a

0,0c

00(

0,0c

0,0(

2 847 928,48

2 750 300,6t

19 453,31

15 533,31

0,0c

0,0(

zz vo3,z1

16 408,3(

A I Warto6ci
niematerialne i prawne

A ll Rzeczowe aktywa
tlwale
A ll.1 Srodki trwale

sporzqdzony
31-12-2019 r"

dzieii

A.11.1.1 Grunty

ilililIil

Iil

ilil ilIilililil ililIIil ililililIilililililtil||

Stan na poezqtek
roku

PASYWA

ilil1ilililrililililirir||

Stan na konierc

roku

A Fundusz

2 7'16 599,61

2

A.l Fundusz iednostki

5 917 819,0(

5 965 238,8(

-3 201 219,4t

-3 p6i7-158,8"

0,0(

0o(

-3 201 219,41

-3 367 158,8

A.ll Wynik finansowy
netto (+,-)

A.ll.1 Zysk netto (+)
A.ll.2 Strata netto

G)

5Sr8

080,0t

A,11.1.1.1 Grunty
stanowiqce wlasnoSC

jednostki samorzqdu
terytorierlnego,
przekazane w
uzytkowanie wieczyste
innym podmiotom
A.ll.1 .2 Budynki, lokale i
obiekiy in2ynierii lqdowej
i wodnei

A.lll Odpisy z wyniku
0,0e

0,0(

zlikwidowanych
iednostek

0,0(

00(

B Fundusze plac6we(

00c

00(

0,0(

00(

A.lv Funousz mtenta

A.11.1.3 Uzadzenia

techniczne i maszyny

A,ll 1 4 Srodki
transportu

A

finansowego (nadwy2ka
Srodk6w obrotowych) (-)

11.1.5 Inne Srodki

trwale

C Pafistwowe fundusze
eetowe

u zooowtqzanta

I

rezeMy na

209 393.0€

225 561,'l

zobowiazania

A.ll.2 6rodki trwale w
budowie (inwestycje)

0,0(

0,0c

00(

D.ll Zobowiqzania
kr6tkoterminowe

0,0c

0,0(

D.ll.1 Zobowiqzaniaz
tytulu dostaw i uslug

0,0c

00(

D.ll.2 Zobowiqzania
wobec bud2et6w

0,oc

0,0(

A,ll.3 Zaliczka na Srodl(i
inruale w budowie

(inwestvcie)

A,lll Naleznosci
dlugoterminowe

A lV Dlugoterminowe
aktvwa finansowe

A.lV.1 Akcje i udzialy

D.l Zobowi4zania

0,00

dlugoterminowe

D,ll.3 Zobowiazantaz
tytulu ubezpieczen ;

0,0(

209 393,0S

0,0(

22,5 s61.1

7 168,7e

7 967,21

o0(

0o(

29 149,1f

31 173,9(

148 383,0t

161 277,8i

innvch Swiadczeh

A.lV.2 Inne papiery
wartoSciowe

0,0c

0,0(

D,ll.4 Zobowiqzaniaz
tytulu wynagrodzefi

Jl'fijEt{"ti-r,
2020-01-17

(gl6wny ksiggowy)
SJO BeSTia

(rok, miesiqc, dzieh)
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A.tv,J Inne
0,00

dlugoterminowe aktywa
finansowe

0,0(

D.ll.5 Pozostale
zobowiqzania

1 436,60

00(

000

0,0(

000

0,0c

23 255,50

25 142,17

23 255,50

25 142,1

lJ.ll.6 sumy obce

A.V Warto66 mienia
zlikwidowanych

0,00

00(

36 545,67

41 398,93

jednostek

B Aktywa obrotowe

(depozytowe,
zabezpieczenie
wvkonania um6w)
D.ll.7 Rozliczenia z
tytulu Srodk6w na
wydatki bud2etowe i z

'tytulu dochod6w
bud2etowvch

D.ll.8 Fundusze
specjalne

B.l Zapasy

13 007,8€

11 391,2i

B,1.1 Materialy

't3 007,8e

11 391,27

0,0(

0,0(

D.11.8.2 lnne fundusze

0,0c

0,0c

B.l.i3 Produkty gotowe

0,0(

00(

D.lll Rezerwy na
zobowiazania

0,0c

0,0c

8.1.4 Towary

0,0(

0,0(

0,0(

0)c

16 594,68

22 885,84

282,31

4 865,4S

0,00

00(

0,00

0,0(

16 312,37

18 020,3t

0,0c

00(

6 943,13

7 121,8i

0,0c

00(

6 943,13

7 121,84

0,0c

00(

0,0c

00(

B.lll.5 Akcje lub udzialy

0,00

00(

B.lll.6 Inne papiery
warto6ciowe

0,0c

0,0(

B.lll,7 Inne
kr6tkoterminowe aktywa
finansowe

o,0c

00(

u.11.6.1 zaKladowy

8.i.2 P6lprodukty

i

produkty w toku

B.ll NaleZnoSci
kr6tkoterminowe

B.li.1 Nale2noSci z tytulu
dostaw i uslug
B.ll,2 NaleZnoSci od
bud2etow

B.ll.3 Nale2noSci z tytulu
ubezpieczei i innych

Fundusz Swiadczeri
Socialnvch

D.lV Rozliczenia
migdzyokresowe

Swiadczefi

B.ll.4 Pozostale
nale2noSci

b.[.c Kozlczenta z
tytulu Srodk6w na
wydatki budZetowe i z
tytulu dochod6w
budZetowvch
B.lll Kr6tkoterminowe
aktywa finansowe

B.lll.1 Srodki pieniqzne
w kiasie

b.ilr.z ur0oKr prenrezne
na raehunkach
bankowvch
6, ilr.6 srOOKr prenrezne
paistwowego funduszu

celoweoo

B.ll[,4 Inne Srodki
pieniQzne

lnrii

lii; *;ir

(gl6wny ksiqgowy)
SJO BeSTia

2020-01-17

(rok, miesiqc, dziei)

(kierownik jednostki)
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B lV Rozliczenia

00(

00(

2 925 992,7(

2 823 641,1t

miqdzyokresowe

Suma aktyw6w

Suma pasyw6w

2823 641"1

2 925 992,74

DYREK

R

2020-01-17

(gl6wny,ksiggovvy)
SJO BeSTia

(rok, miesiqc, d2ieh)
25AFCF4E6C1 66568

(kierownik jednostki)

Wyja6nienia do bilansu

2020-01-17

.
SJO BeSTia

(gf6wny ksiqgowy)

(rok, miesiqc, dziefi)
25AFCF4E6C1 66568

(kierownik jednostki)

i strat jednostki
por6wnawczy)
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Grnina lzabelin

6E44971 0628D4E46

na dzie6
lll

lllillll

ll lil

llll

illlilillil lililillilililtilililtilililillilillilil

Stan na konlec

roku popzedniego

ilililililililil

Stan na koniec roku
bie2qcego

A.

Przychody netto z podstawowej dzialalno6ci operacyjnej

310 561,3!

300 094,2(

A

Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w

307 051,3:

295 504,2(

4.il.

Tmiana stanu produkt6w (zwigkszenie - wartoSd dodatnia, zmniejszenie warto66 ujemna)

0,0e

00(

A"ili.

Koszt vvytworzenia produkt6w na wlasne potaeby jednostki

0,0c

00(

A.IV.

Przychody netto ze spzeda2y towar6w i material6w

o0c

0,0(

Dotacje na finansowanie dzialalnoSci podstawowej

0,0c

U

A.VI,

Przychody z tytulu dochod6w bud2etowych

B.

Koszty dzialalnoSci operacy.inej

B

0(

3 510,00

4 590,0(

3 516 644,83

3 676 460,4(

Amortyzacja

103 453,51

107 204,7t

B

Zu2ycie material6w i energii

438 589,28

438 360,8€

B.lll.

Uslugi obce

176 805,57

182 813,3i

B.lV.

Podatki i oplaty

00c

00c

B.V.

Wynagrodzenia

2 176 928,72

B.VI,

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w

8.Vil.

Pozostale koszty rodzajowe

B.Vilt.

612 362,92

I

2 296 771,1
645 931,7C

504,83

5 37E,5!

Warto56 sprzedanych towar6w i material6w

0,0c

0,0(

B.IX,

lnne Swiadczenia finansowane z bud2etu

0,0c

t0(

BX

Pozostale obciq2enia

0,0(

i0(

c

Zysk (strata) z dzialalno5ci podstawowej (A - B)

-3 206 083.4[

-3 376 36t1,2(

D.

Pozostale przychody operacyjne

4182,4C

I49i2,9{

D

Zysk ze zbycia

0,0(

00(

0,0(

l0(

4182,4(

I492,9t

0,0(

tl,0(

D.

il.

n

iefi

nansowych aktyw6w trwalych

Dotacje

D.ilt.

Inne pzychody operacyjne

E.

Pozostale koszty operacyjne

2020-01-17

rok, miesiqc, dzien
SJO BeSTia

Ctntrunr Usiuc

Izabelu
I
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E

Koszty inwestycji finansowanych ze Srodk6w wlasnych samozqdowycn
zaklad6w bud2etowych i dochod6w jednostek bud2etowych gromadzonych na
wvdzielonvm rachunku

0,0c

00(

E

Pozostale koszty operacyj ne

0,0(

00(

F.

Zysk (strata) z dzialalno5ci o,peracyjnej (C + D - E)

-3 201 901,0t

367 873,2!

G.

Pnychody finansowe

u

Dywidendy i udzialy w zyskach

G.ll.

Odsetki

G.ilt.

I,O,:

714,44

00(

0,0c

681,63

714,4t

lnne

000

0,0(

t-i.

Koszty finansowe

0,00

0,0(

f.{

Odsetki

0,0c

00(

Hil.

lnne

0,0c

0,cc

t.

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

-3 201 219,44

-3 367 158,8,1

J

Podatek dochodowy

0,0(

0cc

K"

Pozostale obowiqzkowe zm rniejszenia zysku (zwi gkszenia straty)

0,00

0 cc

L"

Zysk (strata) netto {lJ-K)

-3 201 219,45

-3 367 158,8i1

06

,\
F.

I r(.

gl6wny ksiqgowy
SJO BeSTia

2020-01-17

rok; miesiEc, dziei

kierownik jednostki

6E4A9710628D4E46
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WyjaSnignia do sprawozdania

2020-01-17

gl6wny ksiggowy
SJO BeSTia

rok, miesiqc, dzied

kierownik jednostki

6E4A971 0628D4E46
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dziefi

3'l-12-2019 r"

0353FCDBAC5E2252
ilililililililililililililililililIililil1ililfl

Stan na koniec
roku poprzedniego
t"

1

1.1

.2,

t.1.3"

iiiiiiiti

ri

Stan na koniec roku
bie2qcego

5 414 582,2t

5 917 819,0(

Zwigkszenie funduszu (z tytulu)

3 244 899,8(

3 255 284,0(

00(

00(

3 151 782,51

3 255 284,0(

0,0(

00(

93 11V,25

00(

Zrealizow ane wydatki bud2etowe
Zrealizowane platnoSci ze Srodkdw europejskich
Srodki .na inwestycje

14

iliiii

Funduszjednostki na poczqtek okresu (BO)

Zysk bilansowy za rok ubiegly

1.1 .1

tilrfl ilil

i.1.5.

Aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych

0,0e

0o(

t.1.6"

Nieodplatnie otzymane Srodki trwale i 6rodki trwale w budowie oraz warto6ci
niematerialne i prawne

00(

0,0(

1.1.7

Akiywa pzejete od zlikwidowanych lub potqczonych jednostek

0,0c

00(

t.1.8.

Aktywa otrzyrnane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,0e

0,0(

t.1 .9

Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok bie2qcy

0,0c

00(

1.1.10.

Innezwiqkszenia

0,0e

00(

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu)

2741662,99

3 207 864,21

Strata za rok ubiegly

2 643 006,7C

3 201 219,4t

"

z
1.2.1

.

4 496,5€

ochody bud2etowe

1.22.

Zrealizowane

1.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i 6rodk6w obrotowych za rok ubiegly

1.2.4

d

5 631,1

0,0c

00(

Dotacje i Srodki na inwestycje

93 117,29

0,0(

t.2.5"

Aktualizacja Srodk6w tnrualych

00c

0,0(

t.z.o.

Warto36 spzedanych i nieodplatnie pnekazanych Srodk6w trwalych i Srodk6w
trualych w budowie oraz warto6ci niematerialnych i prawnych

0,0c

0,0(

t.2.7

Pasywa paejqte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

0,0c

0,0(

1.2.8.

Aktywa pzekazane w ramach centralnego zaopalrzenia

0,0c

0,0(

1042,44

1 013,6€

5 917 819,0€

5 965 238,8!

1.2

S

Inne zmniejszenia

Funduszjednostki na koniec okresu (BZ)

:r"' ' " ,)"/
(

' !;-::

gl6wny ksiqgowy

SJO BeSTia

DYf}'Fi{].uii

[eirtrr.ulrijs+ui]

dlryychizabelin

2020-01-17

rok, miesiqc, dzied
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Wynik finansowy netto za rok bie2qcy (+,-)

|il.
1

zysk netto (+)

2

strata netto (-)

lll.3.

nadwy2kaSrodk6wobrotowych

tv"

Fundusz (ll+,-lll)

-3 201 219.45

-3 367 't 58,8'1

0,0c

0 c(

-3 201 2',19,4t

-3 367 158,8,1

0,0(

0,erc

2 716 599,61

2 598

2020-01-17

rok, miesiqc, dziefi

SJO BeSTia

0353FCDBAC5E2252

kierownik jednostki

080.Cr€

WyjaSnienia do sprawozdania

2020-01-17

gl6wny ks ggowy

rok, miesiqc, dzieh

I

SJO BeSTia

0353FCDBAC5E2252

.

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

i, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w srcze96lno3ci:

;;:'l
{.--__--

1

11

nazv/e iednostki

L2

Gminne Przedszkole w [askach
siedzibe iednostki

-il
';J

--l#{.^
.'u' '
J

Laski

I5

adres iednostki
Laski ul, 3 Maia 43. 05-080 lzabelin

1,4

podstawowv przedmiot dziatalnoSci iednostki
PKD 85102

wsk;rzanie okresu obietego sprawozdaniem
3

I

;prawozdanie za okres od 1 swcznia 2019 r. do 31 Rrudnia 2019 r. oraz dane por6wnvwalne za okres od 1 swcznia 2018 r. do 31 erudnia 2018 r.
ie sorawozdanie finansowe zawiera dane iaczne, ieieli w sklad iednostki nadrzednei lub iednostki samorzadu tervtorialneeo wchodza iednostki
;prawozda nie jednostkowe
om6wienie przvietvch zasad (politvki) rachunkowoici, w Wm metodv wvcenv aktvw6w i oasvw6w (takze amodvzacii)
wsk;rzanie,

Intbflnacje zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok obejmujQcym bilans jednostki budietowej, rachunek zysk6w i strat jednostki budretowej oraz zestawienie
zmian w funduszu jednostki bud2etowej, sporzqdzone zostav zgodnie z ustawA z dnia 29 wrzeJnia 1994 r. o rachunkowoJci oraz RozporzAdzeniem Ministra Rozwoju i
Finans6w z dnia 13 wrzeSnia 201.7 r. w sprawie rachunkowolci oraz plan6w kont dla budietu pa/istwa, budiet6w jednostek samorzqdu teMorialnego, jednostek
budietowych, samorzqdowych zakladow bud2etowych, padstwowych funduszycelowych oraz padstwowychjednostek budietowych majEcych siedzibq poza granicami
Rzeczypospolitej

Polsklej
Ksiqgi rachunkowe jednostki prowadzone sq w siedzibie Centrum Uslug Wsp6lnych lzabelin, zgodnie ze statutem tej jednostki.
Ksiqgi rachunkowe prowadzone sE technikE komputerowE, kt6ra spefnia warunki wymagane ustawa o rachunkowoici, dane liczbowe uzyskane zostaly z wydruk6w
komputerowych ewidencji ksiqg rachunkowych.
Ewidencja koszt6w prowadzona jest w ukfadzie rodzajowym na kontach zespotu,,4"
Amortyzacja dokonywana jest metodE liniowQ przy zastosowaniu rocznych stawek amortvzacji, uwzglQdniajqcych okres ekonomicznej u2ytecznojci Srodk6w trwatych

oraz'{artoJciniematerialnychiprawnych

PrzyjqtestawkiamortyzacyjnewynikajEzzapis6wustawyopodatkudochodowymodos6bprawnych.Niestosowano

PrzyjQto nastepujQce metody wyceny aktyw6w i pasyw6w:
WartoSci niematerialne i prawne nabyte z wlasnych Srodk6w ewidencjonuje siq w cenie nabycia natomiast otrzvmane nieodplatnie na podstawie protokolu przekazania

w wysokoici okreilonej w tym protokole, zaJ otrzymane w drodze darowizny w wartoici wynikajacej z umowy darowizny.
Srodki trwale w dniu przyjqcia do uZytkowania wycenia sie:
1) w przypadku zakupu - wedfug ceny nabycia, na kt6rq sklada siq cena zakupu powiqkszona o koszty zakupu w tym koszty transportu, zaladunku i przeladunku,
ubezpieczenia, sortowania, oplat notarialnych oraz koszty zwiqzane
z przystosowaniem skfadnika majqtku do uiywania. Przy nabyciu gruntdw puyjmuje sie wartoiC ustalona przez Referat Architektury i Geodezji (operat szacunkowy).
2) w przypadku darowizny - wedlug wartoJci okre5lonej w umowie darowizny, z uwzglqdnieniem stopnia dotychczasowego zuiycia ,
3) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - wedlug wartojci wynikajQcej
z posiadanVch dokumentow, a w przypadku ich braku wedlug wyceny eksperta,
4) w przypadku nieodplatnego otrzymania od innej jednostki - wedlug warto3ci okreSlonej w dokumencie o przekazaniu.
Na dzied bilansowy Srodki trwale wycenia siq wedlug wartoici netto tj. z uwzglqdnieniem odpis6w umorzeniowych ustalonych na dzierl bilansowy. Nie dotyczy to
3runtdw, ktdre nie podlegajE umorzeniu.

Warto<f poczEtkowE Srodk6w trwalych zmniejszajQ odpisy umorzeniowe, a odpisy amortyzacyjne obci4tajq fundusz jednostki.
Wartoii poczatkowa $rodk6w trwafych moze ulec zwiqkszeniu w wVniku aktualizacji wycenv, w ppvpadku gdy Minister Finans6w okreSli w drodze rozporzqdzenia tryb i
Srodki trwaie w budowie (inwestycje) obejmuja koszty poniesione w okresie budowy, montaiu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych Srodk6w trwatych
oraz koszty nabycia pozostatych Srodkdw trwatych stanowiEcych pierwsze wyposa2enie nowych obiektdw wbudowane na stale w ich konstrukcje zaliczone do dnia

biian$owego lub do dnia zakoiczenia inwestvcji, w tVm r6wniei:
- kos2:t obsfugi zobowiqzad (m.in. odsetki od kredw6w, poiyczek) zaciEgnietych w celu sfinansowanla inwestycji i zwiqzane z nimi r6inice kursowe, poniesionych do dnia
przyjQcia jrodka trwafego powstaiego z inwestycji do uiytkowania,
- opl;rty notarialne, sEdowe i inne zwiqzane z inwestycjq.
Dlugoterminowe aktywa fi nansowe obejmujE:
. akcje i udzialy w obcych podmiotach gospodarczych,
' akcje i inne dtugoterminowe papiery wartoiciowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dlu2szvm ni2 rok od daty ich wystawienia lub nabycia (nabyte w celu
uzyskania przychod6w w formie odsetek, dywidend i innych po2ytk6w).
Nabwe aktywa finansowe ujmuje sie w ksiqgach rachunkowych na dzief ich przyjecia
w cenie nabycia. Na dzieri bilansowy dtugoterminowe aktywa finansowe w tym udzialy w innych jednostkach, wyceniane sA w cenie nabycia.
Naleinoici dlugoterminowe obejmujQ naleinoSci, kt6rych termin splaty przypada w okresie dluiszym nii rok od dnia bilansowego. Wyceniane sa w kwocie wvmagajEcej

zaplatyzgodniezzachowaniemostro2nosciorazwedlugart 35bust.lustawyorachunkowoiciirozporzEdzeniemwsprawierachunkowoiciorazplandwkontdla
bud2et6w jednostek samorzEdu teMor ialnego i jednostek budietowych.
Naleinogci kr6tkoterminowe obejmuja wszystkie naleinoici z twufu dostaw i uslug, bez wzglqdu na termin zaplaty ora? wszystkie pozostale, kt6re staja sie wymagalne
w ciagu 12 mieslqcy od dnia bilansowego. Wyceniane sE w wartoJci nominalnej lEcznie z podatkiem VAT, a na dzierl bilinsowy w wysokosci wymaganej zaplaty, czvli
lEcznre z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostroinej wyceny, tj. w wysokogci netto, czyli po pomniejszeniu o warto!C ewentualnych odpisOw
aktualizuiacvch dotvczacvch nale2noici watoliwvch.
Cdpisiy aktualizujqce warto(C powyiszych naleinoici zalicza siq odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych lub do koszt6w finansowych - zaleinie od rodzaju
nale2noici, kt6rej dotyczy odpis aktualizacji Naleinoicl umorzone, przedawnione, niejciAgalne, od kt6rych nie dokonano odpis6w aktualizacyjnych ich wartoid lub
Cokonano odpis6w w niepetnej wysokoSci, zalicza siq odpowiednio do pozostafych koszt6w operacyjnych lub kosztdw finansowych.
Naleinoici i zobowiazanla wyraione w walutach obcych, ujmuje sie w wartoJci nominalnej zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowoSci,
Srodki pienieine w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sie wedlug wartoJci nominalnej.

koszt6w-to kosztyjui poniesione, lecz dotyczEce ppvszlych okres6wsprawozdawczych oraz rezerwy na wydatki pnyszlych okres6w.
wycenia sie je wedfug wartosci nominalnej.
zoborruiEzania z twulu dostaw i uslug wycenia siq w kwocie wymaganej zapfaty, czyli lqcznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otEymanvch od
<ontrahent6w.
zobowiazania finansowe (kredyty i poiyczki) wycenla sie w wartoSci nominalnej.
Rozliczenia miqdzyokresowe

Rezerwy w jednostce wystepujQ w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o duiym prawdopodobiefstwie przvszle zobowiQzania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy

inne informacie
(siqgi rachunkowe prowadzone

sE

w siedzibie Centrum Ustug Wsp6lnych lzabelin, zgodnie ze statutem tej jednostki.

lll. Dodatkowe informacje i objaSnienia

obeimujq w szcze96lnoJci:

na poczQtek
zcze96lowy zakres zmian warto3ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartoici niematerialnych i prawnych, zawierajqcy stan tych aktyw6w
obrotowego, zwiqkszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnqtrznego oraz stan koncowy, a dla

.2

obiektv iniynierii ladowej i

.4

Maszyny i urzqdzenia o96lnego

, 5 Specjalistyczne maszvny

lub umorzenia

stan6w i tvtulow zmian

- podobne

i

zwiekszenla amortyzac.ll/umotzenla

z

Zmnlersrenla amortyzacii/umorzenla z tytulu

tytulu

Stan na

Stan na

Grupa klasyflkacll Srodkdw trwalvch

01.01.2019

aktuallzacJl

przemleszczenla

nabycla

wartoscl

aktuatizacil
wartoS.l

aozchodu

przemlesrczenia

31,r2,2079
0,00

3r. 0 Grunty

cr.lBudynkiibudowle
Gr. 2 Obiekty iniynierii lEdowej i

wodnej

980 336.34

92 584,89

'.1O72 921,23

69 3:r4,32

5 042,95

74 357 ,27

!7 323,36

Gr. 3 Kotfy i maszyny energetyczne

11 323,3(

Gr. 4 Maszyny i urzadzenia ogolnego

24987.L!

7 877,99

32 859,14

1 306,6S

2 240.0(

3 546,69

Gr. 5 Specjalistyczne maszyny

i

0,00

Gr. 6 !,rzadzenia teehniezne

0,0(

3r. 7 Srodki transportu

0,0(

000

7LOA2,7-,

s 6s6,94

76 659,77

358 789,6t

4 087,9',

3r. 8 Narzqdzia, przyrzqdy, ruchomolci
,ozostale irodki trwafe

RAZEM

1

12945.2(

1 895.0(

11 050,2(

A/artoici niematerialne i orawne

363 708,3;

9 r69,2t

538 104,sr

0,0(

ttg

385,7t

0,0(

0,0(

0,0(

9169,21

Warto6a srodk6w trwalych umorzonych jednorazowo w momencie przy.iecia do uiytkowania 8 092,99 zl,
tualnq warto(C rynkowq Srodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

kwotq dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj4cych wartoS6 aktyw6w trwalych odrqbnie dla dtugoterminowych aktyw6w
oraz dlugoterminowych aktyw6w finansowych

|11.4 lwartoii grunt6w uzytkowanych

wieczy3cie

wartosi nieamortyzowanych lub nieumaizanych przez jednostkq Srodk6w trwalych, uiywanych na podstawie um6w najmu, dzieriawy i innych um6w, w
iym z tvtulu umdw lesingu

1.6 lliczbe

w tym akcji i udzial6w oraz dtuinych papier6w

oraz wartoS6
rodzaj

liczba

wartoi(

rkcie
udziafy

dluine Daoieru waltoiciowe

wartoii nale2noici, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszeniach, wYkorzystaniu, rozwiEzaniu
stanie na koniee roku obrotowego, z uwzglqdnieniem naleznoici finansowychjednostek samorzEdu terytorialnego (stan poiyczek zagrozonych)
dane o odpisach aktualizujEcych

i

I

548 320,9:

zial zobowiAzad dtugoterminowych wedtug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikajEcym z innego

zobowiqzai w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o
bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotq zobowiqzari z tytutu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Fdlq*

-L

wykiaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczei miqdzyokresowych, w tym kwotq czynnych rozliczei miqdzyokresowych koszt6w stanowiEcych
162nice miedzv wartolcia otrzvmanvch finansowvch sktadnik6w aktvw6w a zobowiazaniem zaotatv za nie

rozliczenia miedzvokresowe bierne:

lnne 3wiadczenia finansowane z

zest. zmian w fundusiu jednostki
.

1.6 Nieodplatnie')trzymane

UrzQd

Gminy

SP

w lzabelinie

GP

lzabelin

cP Laski

GOPS

lzabelin

GOSiR

CUWI

Srodki

2.6 Nieodpfatnie przekazane Jrodki

Jotn.@.34
(gl6wny ksiegowy)

(rok, miesiac, dzien)

DYREKTOR
,
Centru

Izabelin

