
\azwa I adres Jednostki sprawozdawczej

Gminny ZtoOeX w Kaluszynie

Kaluszyn ul.Zamojska 'l 3

05-310 Kaluszyn

BIL.ANS
jednostki bud2etowej

sporzqdzony
na dzief 31-12-2018 r.

Uzqd Gminy

Wyslac bez pisma przelvoOnre.go

F58653661 TEBTBBE:Numer identyfikacyjny REGON

362706656

AKTYWA Stan na poczqtek
roku

Stan na koniec
roku PASYWA Stan na poczqtek

roku
Stan na koniec

roku

A Aktywa trwale 898 023,09 869 985,25 A Fundusz 881 983,2:1 855 324,3C

A.l WartoSci
niematerialne i prawne 0,00 0,0c A.l Fundusz jeclnostki 1 230 010,Cr1 1 224 632,6a

A.ll Rzeczowe aktywa
trwale 898 023,09 869 985,2r

A.ll Wynik finansowy
netto (+,-) -348 026,8C -369 308,3:

A.ll.1 Srodki truvale 898 023,09 869 985,2i A.ll.'1 Zysk nett,c (+) 0,0c 0,0c

A.11.1.1 Grunty 3 000,00 3 000,0c A.ll 2 Strata ne1lo (-) -348 026,80 -369 308,33

A.11.1.1.1 Grunty
stanowiqce wlasnoS6
jednostki samorzqdu
terytorialnego,
przekazane w
u2ytkowanie wieczyste
innym podmiotom

0,00 0,0c
A.lll Odpisy z wyniku
finansowego (nadwy2ka
Srodk6w ogr91e,,r,,ych) (_)

0,00 0,0c

A.rr.1.z EuoynKt, Iokale I

obiekty in2ynierii lqdowej
i wodnei

885 543,89 860 851,6a
A.lV I-undusz rnienia
zlikwidowanych
jednostek

0,0c 0,0c

A.ll.'l .3 Urzqdzenia
techniczne i maszyny 9 479,2A 6 133,6C B Fundusze plac6wek 0,00 0,0c

A.11.1.4 Srodki
transportu 0,00 0,0c

C Panstwowe fundusze
celowe 0,0c 0,0(

A.ll.'l .5 lnne Srodki
trwale 0,00 0,0c

0 zobowtqzania i

rezeMy na
zobowiqzania

24 350,1 23 849,0t

A.ll.2 Srodki truale w
budowie (inwestycje) 0,0c 0,0( D.lZobowrqzania

dlugoterminowe 0,01: 0,0(

A.|.J LattczKa na srodt(
trwale w budowie
(inwestycje)

0,0c 0,0(
D.ll Zobowiqzania
kr6tkoterminowe 24 350,11a 23 849,0f

A.lll Naleznosci
dlugoterminowe 0,00 0,0c

D.ll.1 Zobowiqzaniaz
tytu{u dostaw i uslug 1 835,23 1 122,23

A.lV Dlugoterminowe
aktywa finansowe 0,00 0,0c

D.ll.2 Zobowiqzania
wobec bud2etow

'I ,31 0,4c

A lV.1 Akcje i udzialy 0,0c 0,0(
D.ll.3 Zobowiqzania z
tytulu ubezpieczeri i

innych Swiadczeh
3 711,6$ 3 314,5(

A.lV.2 lnne papiery r
wartosciowe-,, 

^ -,,1i,
0,0c 0,0(

D.ll.4 Zobowiqzania z
tytulu wynagrodzen 18 520,94 16 964,22

|n
Mn

w zastQpstwie
Dyrekto ra Z+pbka

on {,,%(,4.o*,nu2019-01-29
(rok, miesiqc, dzien)

F53653661 7E878BEBeSTia

(gl6wny ksiqgowy) (kierownik jednostki)
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tytulu Srodkow na
wydatki bud2etowe i z
tytutu dochodo,w

8.1.2 P6iprodukty i

produkty w toku D.11.8.2 Inne fundusze

8.1.4 Towary

B.ll.1 Nale2no6ci z tytutu
dostaw i uslug

tytulu Srodk6w na
wydatki budzetowe i z
tytulu dochod6w

B.lll.5 Akcje lub udzialy

B.ll Nale2nosci
k16tkoterminowe

B.lll 1 Srodki pieniq2ne
w kasie

u.,rr.4 vrvu^r P
na rachunkach

SKARB

lvlar 2019-01-29
(rok, miesiqc, dzien)

F58653661 7E8788EBeSTia

(gl6wny (kierownik jednostki)
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MIEISKI

BeSTia

(glowny ksiqgowy)
_ 2019-01-29

@
F58653661 7E878BE

_ w zastepstwie
oyrefitgra Z+obXa

og.,{,;(?#,{di,",^
(kierownik jednostki)

B.lV Rozliczenia
miqdzyokresowe 0,0c 0,0(

Suma aktyw6w 906 333,3( 879 173,3t Suma pasywow 906 333,3( 879 173,35
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,.M.,
w zastQpstwie

(rok, miesiqc, (kierownik jerinostk;i)

BeSTia

(glowny ksiqgowy)

F5 8653661 7E87

Wyja6nienia do bilansu

2019-01-29
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\azwa I a0res Jednost(i sprawozdawczej

Gminny 2tobek w Kaluszynie

Katuszyn ul.ZamoJSka 1 3

05-31 0 Kaluszvn

Rachunerk zysk6w i strat jednostki
(wirriant por6wnawczy)

sporzqdzony na

na dzieti 31-12-2018 r.

Urzqd Ciminy

Numer identyfikacyjny REGON

362706656

vvysrac Dez ptsma przewodniego

B3OADCDCDD322475

ill llil lil llilllil il ilillilil]l ililliltiltillltilllt ilillillillilililtiltffiililtil
Stan na koniec

roku poprzedniego
Stan na koniec roku

bie2qcego

A. Przychody netto z podstawowej dzialalno(;ci operacyjnej 80 377,00 84 231,0C

A.t Przychody netto ze sprzedazy produkt6w
0,0c 0,0c

A.il. Zmian.a. sta n u produktow (zwigkszen ie - warto6d Oodatn ia, zm n refizenG-
wartosc ujemna) 0,0c 0,0c

A.il Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potn:eby jednostki 0,00 0,0(

A.IV, Przychody netto ze sprzedazy towarow i mate rialow 0,00 0,0(

Dotacje na finansowanie dzialalnoSci podstawowej 0,0c 0,0c

A.VI Przychody z tytulu dochodow budZetowych 80 377,00 84 23't,0c

B. Koszty dzialalno6ci operacyjnej 428 523,82 453 726,1

B.l. Amortyzacja
28 037,84 28 037,84

B. [. Zu2y cie materialow i energii 50 491,08 61 937,51

B.lll. Uslugi obce
13 166,17 16 900,27

B.lV. Podatki i optaty
5 070,0c 0,0c

B.V. Wynagrodzenia
274 561 ,12 281 431 ,7

B.VI. Ubezpieczenia spoleczne i rnne Swiadczenia dla pracownikow 56 324,32 64 800,8r

8.Vil. Pozostale koszty rodzajowe
873,3C 618,0C

B.Vilt WartoSc sprzedanych towarow i materialow 0,00 0,0c

B.IX. lnne Swiadczenia finansowane z bud2etu 0,00 0,0(

B.X. Pozostale obciq2enia
0,0c 0,0c

c. Zysk (strata) z dzialalno6ci podstawowej (A - B) -348 146,83 -369 495,1t

D. Pozostate przychody operacyjne 54,00 56,0(

D.t. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwaty:h 0,0c 0,0(

D.il. Dotacje
0,0c 0,0c

Dil. lnne przychody operacyjne 54,00 56,0C

Pozostale koszty operacyjneE.
0.,@

l-lvF^1.
stepstwie O,O(
ar= 7La-Al.-

2o1e-01-2b asn&.

SKAR EISKI
rok, miesiEc, dzieh

B30r\DCDCDD322475

kierownil,l jednostki
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E.t.
Kosztvinwestycl@@-
zaklad6w budzetowych i dochod6w jednoste < bud2etowych gromadionych rra
wydzielonym rachunku 0,00 0,0(

E.[. Pozostale koszty operacyjne
0,0c 0,0(

F. Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej (C + D - E) -348 092,83 -369 439,1 I
G. Przychody finansowe

66,03 130,8t

G.t. Dywidendy i udzialy w zyskach
0,00 0,0(

G.ll. Odsetki
66,03 130,85

G.lll. lnne
0,00 0,0(

H. Koszty finansowe
0,0c 0,0(

H.l. Odsetki
0,0c 0,0c

H.ll. lnne
0,00 0,0c

t. Zysk (strata) brutto (F+c-H) -348 026,80 -369 308,3:

J. Podatek dochodowy
0,0c 0,0c

K. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty) 0,00 0,0(

L. Zysk (strata) netto (t-J-K) -348 026,8C -369 308,3:

w zastqpstwie
Dyrek-tora 2lobka
As,i&t&*,"kn"2019-01-29

rok, miesiEc, dzieh

B3olrDCDCDD32247S

gt6wny ksiqgowy

BeSTia



Wyja6nienia do sprawozdania

:::*iWW;:

BeSTia

gtowny ksiggowy kierownil< jednostki

'-;,w-'
2019-01-29

rok, miesiqc, dzieh

B3O,CDCDCDD322475



Nazwa I adres Jednostki sprawozdEwcz{

Gminny 2tobek w Kaluszynie

Kaluszyn ul.Zamojska 1 3

05-31 0 Kaluszyn

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

spozqdzone na

na dzief 31-12-2018 r.

Urzqd Ciminy

\umer identyfikacyjny REGON

362706656

vvysrac Dez ptsma przewodniego

34189855C84:25BAF

ill lllilllllllllil lil illlilil itililtil tiltiltililililtilIfl 1 1ilil ililililtilililill1ilil

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bie2qcego

t. Fundusz jednostki na poczqtek okresu (BO) I 258 262,21 1 230 010,01

1.1. Zwiqkszenie funduszu (z tytulu) 398 128,2i 428 299,21

t1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegly 0,0c 0,0c

1.1.2. Zre alizow ane wydatki bud2etowe 398 128,27 428 299,2t

t.1.3. Zrealizow ane platno6ci ze Srodkow eu ropejsk ich 0,00 0,0(

1.1 .4. Srodki na inwestycje
0,0c 0,0c

r.1.5. Aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych 0,00 0,0(

t.1.6.
Nieodplatnie otrzymane srodki truare i srodki :n,.vale w budowie oraz *irtoG
niematerialne i prawne 0,0c 0,0(

t.1 .7 . Aktywa przejqte od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek 0,0c 0,0c

t.l.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaol)atrzenia 0,00 0,0c

I 1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rol: biezqcy 0,00 0,0(

1.1.10. lnnezwigkszenia
0,0c 0,0c

t.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 426 380,51 433 676,6t

1.2.1 Strata za rok ubiegly 345 05'1 ,48 348 026,8(

1.2.2. Zrealizow ane dochody bud2etowe 81 329,03 85 649,8€

t.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i Srodk6w obrotowych za rok ubiegly 0,00 0,0c

t.2.4. Dotacje i Srodki na inwestycje 0,00 0,0(

t.2.5. Aktualizacja Srodkow tMalych
0,0c 0,0(

t.2.6. wartosd sprzeda nych i n ieodplatn ie przekaza nych srooxo* tr*at[I'Eil6i'
trwalych w budowie oraz warto6ci niematerialn,ich i prawnych 0,0c 0,0(

t.2.7. Pasywa przejqte od zlikwidowanych lub polqczcnych jednostek 0,00 0,0(

t.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaocalrzenia 0,0c 0,0(

1.2.9. lnne zmniejszenia
0,0c 0,0c

il. Funduszjednostki na koniec okresu (BZ)
ct 1 230 010,01 1 224 632,63

il

rT
2019-01-29-@-

Dyrekto ratZlobka

on^[;(?K&*,n"
SKAR IEJSKI

BeSTia 3.11B9855CBA25BAF

jednostki
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Wynik finansowy netto za rok bie2qcy (+,-)

zysk netto (+)

lll.2. strata netto (-)

lll.3. nadwyzkaSrodkowobrotowych

2019-01-29

w zastqpstwie
Dyrekto ra Z+obka

osn&=&Mk*u*
rok, miesiqc, dzien

3.11B9855CBA25BAFBeSTia

gtowny ksiqgowy kierownik jedrrostki

ilt.
-348 026,8( -369 308,3:

0,0( 0,0(

-348 026,8( -369 308,3:

0,0( 0,0(

tv. Fundusz (ll+,-11;1
881 983,21 855 324,3(



'.M.,
2019-01-29

rok, miesiEc, dzien

3.11B9855CBA25BAF

w zastqpstwieo'zWr"ffn'

BeSTia

gl6wny ksiggowy
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INFOITMACJA DODATKOWA

I. wprowadzenie do sprawozdania finarnsowego, obejmuje w szczeg6lnosci:

l.

1.1. Nazwg jednostki

GMINNY ZTOEPrc W KALUSZYNIE

1.2. Siedzibg jednostki

KAI.USZYN

1.3. Adres jednostki

UL. ZAMOJSKA I3

1.4. Podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

EDUKACJA

2. Wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem

Sprawozdanie fi nansowe zostato sporz4dzone za 20 1 gr.

3. Wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane l4czne

N i e dotyczy j ednostkowych in formacj i doda:kowych.

4' Om6wienie przyjgtych zasad rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w (takheamortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane sq przy uwzglg,lnieniu nadrzgdnych zasad rachunkowosci, w spos6b przewidziany ustawq o
rachunkowosci, z uwzglgdnieniem przepis6w ustawy o finansach publicznych i rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w
z dnia 13 wrzeSnia 2017 r. w sprawie rachunkora'os ci oraz plan6w kont dla budzetu pafistwa, budzet6w jednostek samorz4du
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, paflstwowych funduszy celowych oraz
pafstwowych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospofit.l rohti"1 ztym, zi:

(Przedstawii nieobligatoryjne zasady i uproszczeni aprzyjgte w jednostce, w tym wyceny wNIp,Sr, w tym amorfyzacji,
zapas6w, naleznoSci i zobowiqzah)

5. Inne informacje



I.

1.1 .

II. Dodatkowe informacje i objasnienia ,bejmui4 w szczeg6lnosci:

Szczeg6lowy zakres zmian wartosci grup roclzajowych Srodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych i prrawnych,
zawieraj4cy stan tych aktyw6w na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia z tytutu: aktualizacji
wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenirl wewngtrznego oraz stan kofcowy, a dla maj4tku amorty,zowanego -podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr l. Zmianv stanu Srodk6w trwalych i wartoSci niematerialnych i prawnych*

Wyszczeg6lnieni
e

wartoS6
poczqtkowa

brutto - stan na
poczqtek
okresu

ZwigkszenicL wartoSci
pocz4tkowej

5gHF
0J (J r=

R"',r

Stan na koniec
okresu brutto

(3+7-l 1)

NIEMATERIAL
NE IPRAWNE
RZECZOWE
AKTYWA
TRWAI-E

I 007 417,42 I 007 417,42

| 001 411.42
1 007 411,42

w tym:
grunty
stanowi4ce
wlasnoS6 jst,
przekazane w
uzykowanie
wieczyste innym

Budynki, lokale,
iobiekty
inzynierii 987 689.42

Zaliczki na

Srodki trwale w
budowie

Urz4dzenia
techniczne i

*Aktualizacja wartoSci dotyczy aktualizacji w trybie art. 3l ust.3 i4 ustawy o rachunkowoSci. Jako nabycie traktowany jest np.
zakup, nieodplatne otrzymanie (wtym wdrodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjgcie Srodk6w trwatych
z budowy lub przyrost ich wartosci w wyniku ulepszenia. wykazywane tu s4 r6wnie2 przeniesienia zwiqzane
z przekwalifikowaniem aktyw6w trwatych do innych grup rodzajowych.

l.t.
I

l2-



Tabela Nr 2. Zmi stanu umorze ji gl6wnych skladnik6w akrywirw trw

1.2. AktualnqwartoSdrl'nkor'r'qSrodk6tvtrwalyclr,wtymd6brkultury-.oilejednostkadysponujetakimiinformacjami
(W przypadku braku danych wpisac brak aktuirlnej wanosci ri,nkowej ST)

1.3. Kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj4c,ych wartoS6 aktyw6w trwalyclr odrgbnie clla
dlugoterminolvych aktyw6w niefinansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w finansowych
(Podac wartoSi u przypadku wystqpienia odpisd,w z tytulu trwalej utraty wartoSci ST, WNIP lub aktyw6w finansowych lub
',vpisac nie dotyczy)

1.4 Warto5d grunt6w u2ytkowanych wieczyscie

Tabela Nr 3. kowaniu

Zmimy w ci4gu roku obrotowego

Wyszczeg6lnienie Zwigkszr:nie w ciqgu Umorzenie
stan na

koniec
roku

(3+7-8)

WartoSi netto skladnik6w

gl<t

XEE sXE - o tr.voi:! -oi
-aiE6E - o c-v
9 ii 5 -.srtroB

4. 5.

NIEMATERIALNE I
PRAWNE
RZECZOWE
AKTYWA
TRWAI,E

137 432,17 869 985.25

r09 394,33 137 432,17 869 985,25

w fym:
grunty stanowi4ce
wlasnoSi jst,
przekazane w
uZytkowanie
wieczyste innym

Budynki. lokale, i

obiekty inZynierii
r02 145,53 126 837,77 860 85 t,65

Urzqdzenia
techniczne i

3 345.60

Zaliczki na Srodki
trwale w budowie

Stan na koniec okresu

Powierzchnia (m'.;

w wieczysfym u

Zwir;kszenia



l'5' WartoSd nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkg Srodk6w trwalych, u2ywanych na podstawie um6w
najmu, dzieriawy i innych um6w, w tym z tytulu um6w leasingu

Tabela Nr 4
Lp. Wyszcze96lnienie Stan na poczEtek

okresu
Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na koniec

okesu

I Grunty

2. Budynki, lokale, i obiekty
inzynierii ladowei i wodnei

J. U r z1dzenia techn iczne i
maszyny

4. Srodki transportu

5. Inne Srodki trwale

Razem

1.6. Liczbg oraz wartosd posiatlanych papier6w vrartoSciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dluznych prapier6w
wartoSciowych

Tabela Nr 5.

1.7. Dane o odpisach aktualizuj4cych wartoS6 nal,eZnoSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego,
zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrgtowego

Tabela Nr 6. Stan odpisow aktualizu.jEcych wartoSi nirleZnoSci

Wyszczeg6lnienie

nii
Lp. Grupa naleZnoSci Stan na

pocz4tek
okresu

Zmiany stanu odpis6w w ciilgu roku obrotowego Stan na koniec
okresu

;rwigkszenia wykorzystanie rozwtazante

I 2 3 1 -5 6 7
I NaleznoSci jednostek

budzetowych. z teso:
I NaleznoSci

dlugoterminowe
2. NaleznoSci

kr6tkoterminowe, z tego:
2.1 NaleznoSci z tytulu

dostaw i uslug
2.2 NaleZnoSci od budzet6w

NaleznoSci z tytulu
ubezpieczefi spolecznych
i innych Swiadczeri

2.4 Pozostale naleznoSci

II NaleznoSci finansowe
bud2etu z tytulu
udzielonych poZyczek
wykazanych w bilansie z
wykonania budzetu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp. Stan na pocz4tek
okresu

Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na koniec
okresu

liczba waftoSi liczba wafioSc lic;zba waftoSi liczba rvartoSc
I Akcje

2. Udzialy

J. Dlu2ne papiery
wartoSciowe

4. Inne papiery
warloSciowe



Razern (l+ll)

l'8' Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu,
rozwiqzaniu i stanie koricowym
(esli jednostka nie tworzy rezerw na zobowtqzirnia napisac nie dotyczy)

l'9' Podzial zobowi4zafi dlugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidzianym umowrl lub wynikaj4cym
z innego tytulu prawnego, okresie splaty:

Tabela Nr 7.

Lp. Wyszczegolnienie
WartoSi

wyka;lana w
bilansie

z tego
powyzej roku do

3 lat
powyzej 3 lat do

5 lat
powy2ej 5 lat

I Zob ow iqzania .; ed n oste k
budzetowvch

2. Zobow iqzania z tytulu kredyt6w i
pozryczek wykazanych w bilansie
z wykonania budzetu

l'10' Kwotg zobowiqzah w sytuacji gdy jeclnostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami porJatk,owymi (leasing
operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunllowoSci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z prodzialem na kwotg
zobowi4zafi z tyturu reasingu finansowego rutr leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

l'll'L4cznq kwotg zobowiqzafi zabezpieczonych na maj4tku jednostki ze wskazaniem charakteru
zabezpieczefi (dotyczy zobowiqzai z tytufu kedyt6w i po|yczek zabezpieczonych wekslem, hipotekq
skarbowym)

Tabela Nr 8.

i formy tych
lub zastawem

l'12'Lqcznq kwotg zobowi4zaf warunkowych, w t;rm r6wnie2 udzielony ch przezjednostkg gwarancji i p,orgr:zeri, takze
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi4zaitzabezpiiczonych na majqtku jednositki oraz
charakteru i formy tych zabezpieczeri

Nie doryczy

l'13' wykaz istotnvch pozycji czynnvch i biernych rozliczeft migdzyokresowych, w tym kwotg czynnych tozlir:zeft
migdzyokresowych koszt6w stanowiqcych r62rnica migdzy wartosciq otrzymanych finansowych skla6nik6w aktyw6w
a zobowi4zaniem zaplaty za nie

Tabela Nr 9

Lp. Wyszczeg6lnienie Stan na koniec roku obrotowego

I Czynne rozliczen ia m igdzvokresowe:

Ll Kosztow

t.2 Przychod6w
.,

Bierne rozliczenia m igdzyokresowe:

2.1 Koszt6w

Rodzaj zobowiqzania Forma i charakter zabezpieczenia



l-14.N-4cznq kwotg otrzymanych przez jednostkg gwarancji i porgczeri niewykazanych w bilansie

l.l5' Kwotg wyplaconych srodk6w pienig2nych na su,iadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

l.l6 I nne informacje

WysokoS6 odpis6w aktualizujqcych wartoSd zapias6w

WysokoSd odpis6w aktualizujqcych wartoSc zapasd,w wyniosla..... zl

2'2 Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki orazr6Lnice kursowe, kt6re powigksizyly koszt
rvytworzenia Srodk6w trwalych w budowie w rol<u obrotowym

Tabela Nr I l.

1

2.1

Lp. Wyszczeg6lnienie Koszt vrytworzenia Srodk6* tr*aryffi
obrotowvm

I w tvm:
UgO{(:m I Odsetki I R6Znice kursowe

I Srodki trwale w budowie

2.3 Kwotg i charakter poszczeg6lnych przychod6w
incydentalnie

Tabela Nr 12.

lub koszt6w o nadzwvczajnej warto5ci lub kt6re wyst4pily

Wyszczeg6lnienie

Otrzymane odszkodowan ia

SprzedaZ n ieruchomoSc i

Inne (akie)

2'1 lnlbrmacjg o kwocie nale2noSci z tytulu podatk6rv realizowanych przezorgany podatkowe podlegle ministrowi
wlaSciwemu do spraw finans6w publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6,w
bud2etowych

N ie dot1,cz1'

Lp. Wyszcze96lnienie Kwota brufto wyplaconych
Swiadczeri pracowniczvch

I Dodatkowe wynagrodzenie roczne
l8 520,94

2. Nagrody
7 400,00

J. Ekwiwalenty za niewykorzystany uriop rvypoc:ry,nko*y
3 717,00

Razem
29 637,94

Przychod6w

Lp. Kwota

I

2.

J.



2.5 Inne informacje

lnne informacje ni2 wymienione powy2ej, je:ieli moglyby w istotny spos6b wplynqd na oceng sytuarlji nraj4tkowej i
finansowej oraz wynik finansowy jednostki

19" os. tntg,
rok-miesi4c-dzief

'T:jffi"
(gl6wny ksiggowy)

w zastQpstwie
Dyrekto ra Z+obka

W'W"nFu'
ftierownik jednostki)


