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AKTYWA

A.l Warto5ci
niematerialne i prawne

A ll Rzeczowe aktywa

D6A76O5FB2ABOBE4

c1z

na dzief

Stan na poczqtek
roku

A Aktywa truvale

wysfae bez pisma pzewodniegc)

o 6?n A.

000

ililtil ilililtilil

Stan na koniec

15 738,61

10

207,9i

trwale

9 530,6:

5 530,62

A.ll.1 S;rodki tMale

9 530,6:

5 530,64

00c

00(

A.11.1.1 Grunty

ilil Iililililililtilililililltililt|ililIiltililtilililtiltil

Stan na poczqtek
roku

PASYWA

roku

til |il til|

Stan na koniec

roku

A Fundusz

-48 520,9(

-33 640,7t

A.l Funduszjednostki

597 585,22

659 062,34

-646 106,1'

-692 703.11

0,0c

0,0(

A.ll Wynik finansowy
netto (+,-)

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

-646 106,1

C)

-692 703.1t

l\.il.1.1.1 Grunty
stanowiqce wlasnoSd

jednostki samorzqdu
terytorialnego,
przekazane w
u2ytkowanie wieczyste
innym podmiotom
4.11.1.2 Budynki, lokale i
obiekty in2ynierii Iqdowej
i wodnei

A

11.1.3

Uzqdzenia

techniczne i maszyny
A.ll.'1 .4 Srodki

transportu
A.ll.1 .5 Inne Srodki
tnrvale

A.lll Odpisy z wyniku
00(

00(

finansowego (nadwy2ka
Srodk6w obrotowych) (-)

0 0(

0,0(

00c

0 0(

0,00

00(

0,0(

00(

58 592,88

60 693,3r

0,0c

0,0(

58 592,8t

60 693,34

2 538,2C

2 611 ,7(

0,0(

00(

A.lV Fundusz mienia

00(

zlikwidowanych

iednostek
9 530,63

5 530,6r ' B Fundusze plac6wek

00(

0,0(

C Pahstwowe fundusze
cerowe

0,0(

0,0(

rezeruvy na

D Zobowiqzaniai

zobowiazania

A.ll.2 Srodki

tnruale w
budowie (inwestycje)

0,0c

00(

0,0c

0,0(

0,0c

0,0(

aktywa finansowe

0,00

0,0(

A lV.1 Akcje i udzialy

0,0(

0,0(

0,00

0,0c

A.ll.3 Zaliczka na Srodki
truale w budowie
(inwestycje)

A.lll Nale2noSci
dlugoterminowe

A lV Dlugoterminowe

A.lV.2 Inne papiery
wadoSciowe

D.l Zobowiqzania
dlugoterminowe
D.ll Zobbwiqzania
k16tkoterminowe

D.ll.1 Zobowiqzania z
tytulu dostaw i usfug

D,ll.2 Zobowiqzania
wobec bud2et6w

u.il.5 zooowrezanta z
tytufu ubezpieczei
innvch Swiadczei

I

9 276,8a

i

D,ll.4 Zobowiqzania z

46 256,48

tytulu wynagrodzefi

i rr

Centium

i,i

637,4:

47 822,82
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A.lv.3 Inne
d.lugoterminowe aktywa
finansowe

00(

0,0c

0,0(

0,0c

(depozytowe,
zabezpieczenie
vwkonania um6w)

u.LI
B Aktywa obrotowe

0,0c

0 c(

0,0c

0 c(

0,0c

00(

521,3a

621,:r(

cz t,Ja

621,3(

0c

00(

u,il.o uumy ooce

A.V WartoS6 mienia
zlikwidowanych
j'ednostek

D.ll.5 Pozostale
zobowiqzania

541,3i

1

1 313,9{

t<OZICZenta Z

tytulu Srodk6w na
wydatki bud2etowe i z
tytulu dochod6w
bud2etowvch

D.ll.8 Fundusze
specjalne

B.l Zapasy

00c

00(

B.1.1 Materialy

0,0(

0,0(

Fundusz Swiadczei
Socialnvch

0,0(

0,0(

D.11.8.2 lnne fundusze

8.1.3 Produkty gotoyve

0,0(

0,0(

B.1.4 Towary

00(

0,0(

20,0(

10 692,5(

B.ll.1 Nale2no6ci z tytulu
dostaw i uslug

0,0c

0,0(

B.ll.2 Nale2noSci od
bud2et6w

0,00

00(

0,00

00(

20,0c

10 692,5(

u.il.d. I zaKraoowy

B.1.2 P6lprodukty
produkty w toku

i

B.ll Nale2no6ci
kr6tkoterminowe

D.lll Rezenwy na

0,0(

zobowiqzania

D.lV Rozliczenia
miqdzyokresowe

00(

00c

B.ll.3 Naleznoscr z tytulu
ubezpieczefi i innych

Swiadczei
B.ll.4 Pozostale
nale2noSci

B.ll.5 Rozliczenia z
tytulu Srodk6w na
wydatki bud2etowe i z
tytulu dochod6w

0,0c

budzetowvch

B.lll Kr6tkoterminowe

521,3!

621,38

0,0c

0,0c

52'1,3t

621,3€

0,0(

00(

B.lll.4 Inne Srodki
pieni92ne

0,0(

00(

B.lll.5 Akcje lub udzialy

0,0(

00(

B.lll.6 Inne papiery
warto6ciowe

0,0(

00(

ts.ilr. / tnne
kr6tkoterminowe aktywa
finansowe

0,0(

0,0(

aktywa finansowe
B.lll. 1 Srodki pienig2ne
w kasie

ts,lll.2 SrodKt pienigzne
na rachunkach
bankowvch
E .ilr.J DrOqKr prenrgzne
paistwowego funeluszu

celoweqo
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wystac bez pisma pzewodniego

24E6D4CDA0B4AA80
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l
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Stan na koniec

Stan na koniee roku
bie2qcego

roku poprzedniego
A.

Przychody netto z podstawowej dzialalno6ci operacyjnej

A

Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w

A.[,

Zmiana stanu produkt6w (zwigkszenie - wartos6 dodatnia, zmnieiszenie

4.il.

Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzebyjednostki

A.IV,

Przychody netto ze sprzedazy towar6w i material6w

0,00

0,0(

A.V.

Dotacje na finansowanie dzialainoSci podstawowej

0,0c

00(

A.Vi,

Przychody z tytulu dochod6w bud2etowych

455 384.88

499 2a\7,6!

B.

Koszty dzialalnoSci operacyjnej

b

Amortyzacja

B.tl

Zu2y cie material6w i energ ii

B.lll.

Uslugi obce

B.lV.

Podatki i oplaty

V.

455 384,8t

499 237,6a

0,0(

00(

0,0c

0,0(

_

warto66 ujemna)

0,0c

I

1 101 84't,4t

192 288,51

5 363,94

4 443,81

26 569,49

40 74.4,3C

233142,19

2U0 743,6S

0,00

0,0(

Wynagrodzenia

678 808,7(

687 764,4t

B VI.

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w

144 169,9S

1€i6 003,8'1

8.Vil.

Pozostale koszty rodzajowe

13 787,14

12 588,4t

B.Vilt.

WartoS6 spzedanych towar6w i material6w

00(

00(

BX

Inne Swiadczenia finansowane z bud2etu

0,0(

0,0(

B.X.

Pozostale obciq2enia

0,0c

00(

:646 456,57

-693 050,8e

172,04

160,0(

B

Zysk (strata) z dzialalrioSci podstawowej (A - B)
D.

Pozostale przychody operacyjne

D

Zysk ze zbyiia niefinansowych aktyw6w trwalych

0,0(

0,0(

D.ll.

Dotacje

0,0c

0,0(

D.ilt.

Inne pzychody operacyjne

172,00

160,0(

E.

acyjne

L.rrQ',9J

fjl'

.T0f1

0 0(

I

gl6wny
SJO BeSTia

ksiggowy

2020-01-17

rok, miesiqc,
miesiqc, d:
dzien

k
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EI

Koszty inwestycji finansowanych ze srodKow wlasnycn samorzaoowycn
zaklad6w budzetowych i dochod6w jednostek bud2etowych gromadzonych na
wvdzielonvm rachunku

0,0c

00(

E

Pozostale koszty operacyjne

0,0(

O,C,C

F.

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

-646 284,57

-692 890,e€

G.

Pzychody finansowe

178,45

187,7 4

L'

Dywidendy i udzialy w zyskach

0,0c

0 c(

G.il.

Odsetki

178,44

187,7',4

0,0c

0,0(

G.il1.

nne

H

Koszty finansowe

H

Odseiki

00(

0,0c

H.ll.

lnne

0,0c

0,0(

-646 106,12

-692 703,12

0,0(

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

Podatek dochodowY

0,0c

0,0(

K.

Pozodtale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty)

00c

00(

L.

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

-646 106,12

-692 703,1'

L-rf

il:flJr

Cetifi'urt

RLh"'j-{)f{
izabelin

2020-01-17

glowny ksiqgowy
SJO BeSTia

rok, miesiqc, dzieh

kierownik jednostki

24E6D4CDAOB4AA8O
Strona 2 z 3

Wyja6nienia do sprawozdania

2020-01-17

gl6wny ksiqgowy
SJO BeSTia

.

rok, miesiqc, dzieh

24E6D4CDAOB4AA8O

kierownik jednostki

U
\azwa I aores JeonostKt sprawozdawczel

ti i:

Centrum Uslug Wsp6lnych lzabelin

- iJU

Adresat:

Zes

Gmina lzabelin

ul. Szkolna 24
05-080 Horn6wek

wysfac bez pisma przewodniegb

tlumer identyfikacyjny REGON

8FC9801 0F61 816F4

016402223

na dzief
lil

llll llillllil lil lillllllllll lll lil

llllllilllllililililrilillililililililililtilllililtil

Stan na koniec

roku poprzedniego
Funduszjednostki na poczqtek okresu (BO)

I

543 417,01

Zwiqkszenie funduszu (z tytulu)

1

1

Zysk bilansowy za rok ubiegly

tz

Zrealizow ane wydatki bud2etowe

t.1.3.

Stan na koniec roku
bie2qcego

1

597 585,2'

114 174,43

1

207 147,87

0,0c

0,0(

1 102 252,3f

1 196 496,0;

0,0(

00(

11 922,07

10 651,8(

Zrealizowane platno5ci ze Srodk6w europejskich

1.1

.4.

Srodki na inwestycje

r. 1

.5.

Aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych

00c

0,0c

Nieodplatnie otrzymane srodki tnrvale i srodki tnruale w budowie oraz wartosci
niemat6rialne i prawne

0,00

0,0(

17

Aktywa przejgte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

0,0(

0,0(

1B

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

00(

00(

t.1.9.

Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok bie2qcy

0,00

0,0(

Inne zwigkszenia

0,0(

00(

060 006,2i

1 145 670,7t

t.1.6.

I

l.'l

.10.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu)

2

.

1

Strata za rok ubiegly

573 888,74

646

1.2.2.

Zrealizow ane dochody bud2etowe

474195,41

488 912,8:

1.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i Srodk6w obrotowych za rok ubiegly

00c

0,0c

1.2.4.

Dotacje i Srodki na inwestycje

11 922,07

10 65'1 ,8(

1.2.5

Aktualizacja 6rodk6w trwafych

0,0(

0,0(

t.2.6.

Warto6d spzedanych i nieodplatnie przekazanych Srqdk6w trwatych i Srodk6w
trwalych w budowie oraz wartoSci niematerialnych i prawnych

0,0(

0,0(

t.2.7.

Pasywa przejqte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

0,00

0,0(

1.2.8.

Aktywa pzekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,0(

1.2.9.

Inne zmniejszenia

0,0(

00(

t.

Fundu

,597 585,2i

659 062,32

1.2.1

c okresu (BZ)

C€IttI'Ufil

nr'grA

1Ct6;1
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Wynik finansowy netto'za rok bie2qcy (+,-)

il1.

zysk netto (+)

1

lt2

,

nadwyZka

tv.

Fundu€z (ll+,Jll)

5

-692703,12

.0,0(

0,0(

.646106.12

strata netto G)

t3

-646106,12

rodk6w obrotowych
.

-692703,1

0,0(

00(

-48 520,9(

-33 640,7t
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INFORMACJA DODATKOWA
l. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obeimuie w szczegdlno5ci:

adros

okres od 1 swcznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz dane
2e sprawozdanie finansowe zawiera dane

za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 erudnia 2018 r,

jedno

acje zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok obejmujQcym bilans
ta*."ri"
to"rzEdzone zostafy zgodnie z ustawq z dnia 29 wnejnia 1994 r. o rachunkowodci oraz RozpotrEdzeniem
Ministra Rozwoju i
:.1:",*t:]".,lo^:,j|-b-"^{.3"*+
Finansow
z dnia 13 wrzesnia 2017 r' w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budietu padstwa,
jednostek

budiet6w
samorzqdu terytorialnego, jednostek
budzetowych, samorzqdowych zak'laddw bud2etowych, parlstwowych funduszy celowych oraz padstwowych jednostek
budietowych majQcych siedzibe poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.
Ksiqgi rachunkowe jednostki prowadzone se w siedzibie Centrum Uslug Wsp6lnych
lzabelin, zgodnie ze statutem tei iednostki.
Ksrqgr rachunkowe prowadzone sa technikE komputerowE, kt6ra spetnia warunki
wymagane ustawQ o rachunkowo3ci, dane liczbowe uzyskane zostaly z wydruk6w
komputerowych ewidencji ksiEg rachunkowych.

koszt6w prowadzona jest w ukfadzie rodzajowym na kontach zespoiu,,4,,.
rtyzacja dokonywana jest metoda liniowq przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacji, uwzglednialQcych
okres ekonomicznej uzytecznojci lrodk6w trwalych
wartosci niematerialnych i prawnych. Przyjete stawki amortyzacyjne wynikajQ z zapis6w
ustawy o podaiku dochociowym od os6b prawnych. Nie stosowano
nastepujqce metody wyceny aktyw6w i pasywdw:

wartilsci niemateriaine i prawne nabyte z wlasnych (rodk6w ewidencjonuje sie w cenie nabycia natomiast
otrzymane nieodplatnie na podstawie protokolu pu ekazania
w wysokosci okreilonej w tym protokole, zaJ otrzymane w drodze darowizny w wartoJci wynikaj4cej
z umowy oarowtzny.
Srodkr trwale w dniu przyjQcia do u2ytkowania wycenia siq:
1) w przypadku zakupu - wedlug ceny nabycia, na kt6rE sklada sie cena zakupu powiqkszona
o kosztv zakupu w tym koszty transportu, zaladunku i przeladunku,
ubezpieczenia, sortowania, opfat notarialnych oraz koszty zwiAzane

przystosowaniem skladnika majEtku do uiywania' Przy nabyclu grunt6w przyjmuje
sie wartoic ustalonq przez Referat Architektury i Geodezji (operat szacunkowy).
- wedlug warto5ci okre(lonej w umowie darowizny, z uwzglednieniem stoDnia dotvchczasowego zuiycia ,
3) w przypadku uJawnienia w drodze inwentaryzacji - wedlug wartojci wynikajqcej
z posiadanych dokumentdw, a w przypadku ich braku wedlug wyceny eKspefta,
4) w Frrzypadku nieodplatnego otrzymania od innej jednostki
- wedlug wartosci okre$lonej w dokumencie o przexazanru.
Na dzieil bilansowy srodki trwafe wycerria siq wedlug wartoJci netto tj. z uwzglqdnieniem
odpisdw umorzeniowych ustalonych na dzierl bilansowy. Nie dotyczy to
gruntdw, kt6re nie podlegajE umorzeniu.
Vartoii poczqtkowq Jrodk6w trwafych zmnieiszajE odpisy umorzeniowe, a odpisy amortyzacyjne obciQiajQ fundusz jednostki.
varto$c poczQtkowa Srodk6w trwalych m02e ulec zwiekszeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy
Minister Finansdw okre3li w drodze rozporzqdzenia tryb i
6.minr,.Lt".lir..ii,r^/.a^\,
a. dLAu,1,,r,.A,.h
ki trwale w budowie (inwestycje) obejmujq koszty ponlesione w okresie budowy, montaiu, pnystosowania,
ulepszenia i nabycia podstawowych Jrodk6w tnvalych
koszty nabycia pozostalych irodk6w trwalych stanowiEcych pieMsze wyposaienie nowych obiekt6w wbudowane
na stafe w ich konstrukcje zaliczone do dnia
lub do dnra zakorlczenia inwestycji, w tym 16wniei:
- koszt obslugi zobowiqzar'1 (m in. odsetki od kredyt6w, poiyczek) zaciqgniqtychw
celu sfinansowania inwestycji i zwiEzane z nimi rdinice kursowe, poniesionych do dnia
przyjecia Srodka trwafego powstalego z inwestycji do u2wkowania,
- oplaly notarialne, sQdowe i inne zwiqzane z inwestycjE.
aktywa fi nansowe obejmujQ:
akcje I udziaty w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne dlugoterminowe papiery wartoiciowe traktowane jako
lokaty o terminie wykupu dluiszym nii rok od daty ich wystawienia lub nabycia (nabyte w celu
uzyskania przychod6w w formie odsetek, dywidend i innych poiytk6w)
z

2) w przypadku darowizny

Nabyte aktywa finansowe ujmuje sie w ksiqgach rachunkowych na dzierl ich przyjqcia
w cenie nabycia. Na dzied bilansowy dtugoterminowe aktywa finansowe w tym udzialy w innych jednostkach, wyceniane sQ w cenie nabycia.
Naleinosci dlutoterminowe obejmujq naleinoJci, kt6rych termin spfaty przypada w okresie dluiszym nii rok od dnia bilansowego.
wyceniane sE w kwocie wymagajQcej
zaplaty zgodnle z zachowaniem ostroinoJci oraz wedlug art.35b ust.1 ustawy o rachunkowosci i rozporzqdzeniem w sprawie rachunkowojci
oraz plan6w kont dla
jednostek samorzadu terytorialnego i jednostek budietowych.
lleinosci kr6tkoterminowe obeimuja wszystkie naleino6ci z tytulu dostaw i usfug, bez wzglqdu na termln zapfaty oraz wszystkie pozostafe,
kt6re stajE sie wymagalne
ciagu 12 miesiQcy od dnia bilansowego. Wyceniane sq w wartoici nominalnej f4cznie z podatkiem vAT, a na dzied bilansowy w wysoko(ci wymaganej
zaplaty, czyli
znle z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostroinej wyceny, tj. w wysokoici netto, czyli po pomniejszeniu o warto(i
ewentualnych odpis6w
tualizujEcych dotyczQcych nale;noSci wEtpliwych.
aktuallzujace wartojC powyiszych naleinoJci zalicza siq odpowiednio do pozostalych kosztdw operacyjnych lub do koszt6w finansowych zaleinie
od rodzaju
ktdrej dotyczy odpis aktualizacji. Naleinoici umorzone, przedawnione, nieSciqgalne, od kt6rych nie dokonano odpis6w aktualizacyjnych ich wartoJC
lub
dokonano odpis0w w niepefnej wysokoSci, zalicza sie odpowiednio do pozostafych koszt6w operacyjnych lub koszt6w flnansowvch
)Sci,

Naleinoici i zobowiQzania wyraione w walutach obcych, ujmuje sie w wartoSci nominalnej zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowolci
pienieine w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sie wedlug wartojci nominalnei.
miqdzyokresowe koszt6w - to koszty jui poniesione, lecz dotycz?ce przyszfych okres6w sprawozdawczych oraz rezerwy na wydatki przyszlych
okres6w.
siq je wedlug wartolci nominalnej.
ili42ania z tWulu dostaw i uslug wycenia siQ w kwocie wymaganej zaplatv, czyli lqcznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych
od
ahent6w.
(kredyty
poryczki)
flnansowe
i
wycenia sie w wartoJci nominalnej.
Rezerwy w jednostce wystQpujE w postaci rezeM tworzonych na pewne lub o duiym prawdopodobiedstwie przyszle zobowiEzania zgodnie z art. 35d
ust. 1 ustawy

Ksiqgi rachunkowe prowadzone sq w siedzibie jednostki

ll. Dodatkowe informacie i obiaSnienia obeimujq w szcze96lnoSci:
prawnych, zawieraiacy stan tych aktyw6w na poczEtek
zakres zmian wartosci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartoici niematerialnych i
przemieszczenia wewnqtrznego oraz stan koicowy, a dla
roku obrotowego, zwiqkszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu,
- podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowei amortyzacji lub umorzenia

[:zeg6lowy

2 Obiekty iniynierii lEdowe.i i

.4

l\4aszyny i urzqdzenia 096lnego

Gr, 5 Specjalistyczne maszYnY i

Zwlekszenla amortyzacJl/umorzenla r
Grupa klasy{ikacJl Srodkdw

0

tmatych

Stan na

01.01.2019

aktualizacjl

wartolcl

q

zmnlelszenla amortvzacJi/umorze rla

ulu

przemieizczenla

nabycla

aktuallzacJl

tytulu
Stan na

przemleszczenla

rozchodu

wartoSci

z

37,72,2019

0,0c

Gruntv

000

ir.lBudynkiibudowle
ir. 2 Obiekty iniynierii lEdowei i

0,0c

ilodnel

00(

ir. 3 Kotfy i maszyny energetyczne
ir. 4 Maszyny i urzqdzenia og6lnego

39 488,41

16 674,9

22 873,4t

00(

3r. 5 Specjalistyczne maszyny i

:r,
3r

0,0(

5 UrzAdzenia techniczne
7 Srodki

0,0(

transportu

0,0(

3r. 8 Narzedzia, przyrzqdy, ruchomoici
Pozostale Srodki trwaie

45 000,v

Wartoici niematerialne i prawne

24 708.6(

25152,4

443,83

00(

91 188,95

RAZIEM

50 894,71

7 227,87

24346,67

0,0(

0,0(

00(

0,0(

Wartosi 6rodk6w trwalvch umorzonych jerJnorazowo w momencie przyjecia do u2ytkowania 12 614'9a

zl

aktualnq wartoif rynkowq 3rodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi info

dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych warto(i aktyw6w trwafych odrqbnie dla dlugoterminowych aktyw6w
aktyw6w finansowych

nief inansowych oraz dlugoterminowych

finansowych

L4

iwartoS6 Erunt6w uivtkowanvch wieczvscie

wartosi nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkq irodk6wtrwafych, u2ywanych na podstawie um6w najmu, dzieriawy i innych um6w, w

rodzaj
I

liczba

wartoli

KCJe

rdziafy

,luine papiery wartoSciowe

_.
:L

_

'

poczqtek roku obrotowego, zwiqkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu
ldane o odpisach aktualizujqcych wartoSd nale2noici, ze wskazaniem stanu na
jednostek samorzEdu terytorialnego (stan poiyczek zagroionych)
finansowych
naleznoici
uwzglqdnieniem
z
roku
obrotowego,
na
koniec
lrtrni"

i

rr5

535,62

DYRE

R

tfg_l_qflS_g$Igg9lv

19

wec!!!g re[Lich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie kohcowym

podzial zobowiqzall dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowE lub wynikajqcym z innego

tvtulu prawnego, okresie spfaty:
) powyiej 1 roku d,: 3 lat
b) powv2ej 3 do 5 lat,
c) powv2ei 5 lat

kwotq zobowiEzai w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o
rachunkowo(ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotq zobowiqzaf z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

IL

niem charakteru i formy tych

r.b"rpi".rEi-

lEcznq kwotq zobolrriqzai warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkq gwarancji i porqczeri, tak2e wekslowych, niewvkazanych w bilansie,
na majqtku jednostki oraz charakteru i formy tych

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczei miqdzyokresowych, w tym kwotq czynnych iozliczeri miqdzyokresowych koszt6w stanowiqcych
otrzvmanych finansowych skladnik0w aktywow a ?obowiqzaniem zaplaty za nle

ku/ota wydatk6w na Swiadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy
enrerytalne, rentowe i posmiertne) wyplaconych w 2019 r.

zt wvtworzenia :irodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r6inice kursowe, kt6re powiQkszyty koszt wytworzenia (rodk6w trwalych w budowie

24

nformacjq o kwoci,: nale2noici z tytutu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegfe ministrowi wtaSciwemu do spraw finans6w
rublicznvch wvkazvwanvch w sprawozdaniu z wvkonania dochod6w budietowych
qczna kwota nale2noici

Eils{erreEs-
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Rachunek zvs,k6w i strat
Tvchodv
\,1 Przychody netto ze sprzedaiy
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