
Nazrva i aclrtrs jeclnostki I BILANS
sprawc,zdlwcze.i 

I

zAKr.AD GosPoDARKt I ,,r,,.,*:H:lt'J:ffLr,KoMUNALNEJ I oud2etowegow KAt uszYNtE 
I

N;;;;;;;;;;;r,r.yL,,y nnr;oN | ,porr4aronv rra dzieri ,Q'! 9-RUQN.IA.. zo .1.8- r.

Aclrosat

URZAD MtEJSKt
W KAI-USZYNIE

AKl }'\\'A Stan nr
poczqtck

roku

.(itan na

koniec
roku

PAS}'WA Stan na
poczqtek

roku

Stan na

koniec
roku

,,\. ;\kt1'rva trwale 77 858,70 {i9 365,60 A. I,'unclusze 67 820,71 66 378,21
l. WartoSci nienraterialne

i prawnc
l. Fundusz jednostlti

112 435,34 49 327,61

ll. Rzeczowe aktvwa tnvirle
77 858,70 t,9 365,60

Il. Wvnik finanso*,y
nctto (+, -) -44 614,63 17 050,60

l. Srodki trwale 77 858,70 il,e 365,60 l. Zysk notto ("1-) 17 050,60
l.l. Grunty 2. Strata netto (*) -44 614,63
l.l.l . Grunty stanowiqce

wlasnoSc .jctlnostki
samorzllclu tervloria tnego,
przekazane w uiytkou,a-
nie rvicczvstc innym
podmicllor.rr

lll. Odpisy z wyniku
finansorvego (nadwyZka
Srodk6rv obrotowych) (-)

1.2. tludynki, lokale
i obiekty in2ynierii
lqdowej i wodnej

lV. li'undusz micni:r
zlikwidolvanych
jednostek

1.3. Urzqdzenia
tcc:hniczne

i maszynv
19 858,80 15 365,70

B. Fundusze placrirvek

('. Pairsl.rvorve lundusze celone

1.4. Srodki triulsportu
57 999,90 4 3 999,90

D, Zobowi'4zania i rezerwv
na zobowi4zania 318 903,613 331 496,44

[.5. lnnc Srodki tlwalo l. Zobolvi4zania
dlugoterrninorve

2. Sroclki trwale w budowie
(inrvestvcjc)

II. Zobowi4zania
kr6tkoterminowe 318 903,61) 331 496 44

l. Zaliczki na Srodki
trwale rv budorvie
(inrvcstve ie)

l. Zoborviilzania z tytulu
dostalv i uslug 178 806,8:Z 200 047,43

lll, Nale2noSci
dlugoterminowe

2. ZobetwiEzania
bud2et6w

r.vobec 20 844,06 11 159,87

lV. Dlugoferniinorve
aktyrva finansorye 0,00 0,00

3. Zr:bowiqzania z tytultr
ubezpieczen i innych
Si.r,iadczeri

49 720,11 53104,82

l. ,\l<cje i utlzialy 4. Zobowiqzania z tytulu
rvynagrodzen 66 245,63 64 618,07

2. lrrne papiery rvartoSciowe
-5. Pozostaie zobowi4zania 1794,93 1 957,89

3. lnnc dlugotcrminowe
aktyr.va linansowe

6. Sumy obce (depozytowc,
zirbezpieczen ie wykorrania
urn6w)

V. Warto3{ mienia
zlik'rvidolva nych jednostek

7. R<rzlicrzenia z tyttttu
Slodk6w na wydatki
buel2etowe i z tytulu
dochociorv bud2etowych
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3:i8 509,05

19 116,37

ltozliczcnia z tyrulu sroclkow
na wydatki bud2etowe
i z tytulu dochoil6r.v
bud2etowych

lnne kr6tkoterminowe
akt,v"wa llnansowe

isii;,;;y k;
$

397 874,65

..2Q1t.9,03,3..!
(r:rk, mrcsiqc. dzich) iiii.."*.it ;"4i"'irii

B. Akfl,rva ohrofowe 8. Funduszc spccjalne 1 492,14
8. I. Zakladowy Funtlusz

Swiadczeir Socjaluych
l. Materiaiir

19 116,37 [J.2. lnne lirndusze

Potprodrrkty i proclu[<ty
tv loku

III. Rczerrvy na zobowiqzania

3. Produkty gotowe

295 249,99

29,4 393,

356,00

Nalc2no(ci z tytulu dostaw
i r-rshrg 279 539,02

2. Nalc2nosci od bud2ct6w

Nalezno(ci z tytulu
ubezpieczcri i innych
iwiadczefi

4. Pozostale nale2no(ci

IlI. Krrltkoterminowc
aktyrva linansolve 8 175,16

L Srodki picniq2nc w kasie

2. Srodki pienig2ne na
rachunkach bankowych B 175,16 22 774,61

3. Srodki pienigzne
panstwowego luuduszu
celowego

4. lnne Sroclki pienig2ne

5. Akqe tub udzialy

lV'. Rozliczenia
migdzyokresorve

Surna aktl,writv
397 874,65

Drukowane programem DRUKI GoFIN wydawnictwa podatkowego GoFIN - www.Druki.Gofin.pr

6. Inne papiery wartolciolvc

p.o. pyrektor
g /'rP------

Kry-st[no Sadoclt



Nazwa i adres.iednostki
sprllvozdau.czrj

ZAKI-AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
W.KAI.USZYNIE

Nurner idenryiikac,),jny REGON sporzqdzonri na dzieri .3l.GRU.ANIA 20 '1.0 r.

Rachunek zvsk6rv i strat jeclnostki
(,n ariant por6wnawczy)

Adresat

URZAD MtEJSK|
W KAI-USZYNIE

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec
roku bie2tlcego

Przychody netto z podstaworvej dzial:rlnoSci olreracyjnej
-

Przychody netto zc sprzcda2y produktow

(zwigkszenio - wartofc doclatnia, zrnniejszenie _ ,vartoSi ujcmna)

Koszr wytrvorr"ni,, pru,t,-ilililik iIlIIJ, *lr-',k,
Przye:hody nctto zlr sprzccla2y torvarow i matcrial)rv

A.

I

IL

1il.

lv.

2 000 219,96 2 139 267,15

2 000 219,96 2139 267,15

V. IJotacJe na llnansowanie dziaialn<.rSc:i poe.lstawolvr:
.VI. Przychoely z tyrulu ciochod6rv Ou,rr.1nu,,yc,h

B. Koszt"vdzialalnoScioperacyjnej

-

I. Amorlyzacja

2121283,35 2 163 643,29

26 071,46 1 8 493,1 0
Ztrz.y ci e rn ate ri al <irv

lJslu.si obco

Podatki i oplaty

W-r".g"rlr."

icrnor8iiII.

III.

IV

658 463,05 703 492,05

169 720,43 174 728,41

119 875,65 132 756,64

935 61 0,21 921 570,10
vl' Ubezpieczenia sp.teczne i inne srviadczenia dra pracow,ik'w

VIL Pozostale koszty rodza.iowe

VIII. WartoSc sprzcdanych towarow i materriakiw

IX. Inne Swiadczenia finansow.ane z bud2etu

X. Pozostalcobciq2cnia

-'. Zysk (strata) z dziatalnoSci podstaworvej (A_B)

D. Pozostale przychody operacyjne

l. Zysk 'z,e zbycia nieflnansowvch aktyw6w trrvalych

Il, Dotacje

Ill. lnnc przychody opr,rracyjne

E. Pozostale koszty operacyjne

20s 879,83 206 608,66

5 662,72 5 994 33

-121 063,39 -24 376,14

76 071,46 48 493,1 0

50 000,00 30 000,00

26 071,46 1 8 493,1 0

58,00 B 363,43
l. Koszty inwestycji finansowanych ze rirodkou, u,lasnych samorzqdowych zaklad6w

buclzetorvych i dochod6rv.iednostek bucizerow'ych r:romadzonych na wydzielolym
rachunku

tt. Porur,ut. t %

F. Z.vsk(strata)rUrffi:
58,00 8 363,43

-45 049,93 15 753,53
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C. Przychodylinansorve

1. Dywidendy i udzialy w zyskach

1 661,81

I. Zysk (strata) brutto (F+G*H)
-44 614,63

l(, Pozostale obowi4zkowe znrniejszenia zvsku (zviigkszenia straty)

Zvsk (strata) ncfto (I-J-K)
-44 614,63

4.oaDyrektor'LnVi--*----
Ytystlna Sadoclr?g 1e:Q3:gt!

(rok. nticsiac. tlzir.ir) (kierownik jcdnostki)

Drukowane programem DRUKI GoFIN wydawnictwa podatkoweg. GoFIN - www.Druki.Gofin.pr

1 194,65 2 263,53

1 179,79 1 930,68

14,97 332,95

759,35 966,46

759,35

-695,35

J.
17 050,6c

17 050,60

z<actoffii

,k l[\l
f*,U""r a,



Zcsta,rrienie zmian
u, luntluszu .iednostki

sporzqdzon,"'na dzien 31 -GBUDN.|A 20 '1 B- r.

Aktualizacja wycL:ny (rcxlk6w trwalych

Nicodplatnie otrzymane $r.<iki tnvale i Sroclki rrrvaie w bud.wie oraz wartosci
niernatel'ialne i lrrawne

l. (r wart.$i sprzeda,yclr i nieoclplat,ie przel<azanych srodk6w trlvalych
i sroclk<.,w tru'alych rv bucl.wie ,raz wart.sci niemateriar,vch i nraw

2.i Pasywa przcjqtc od zliltwiricrwanych lub pol4czonych jr:tlnostek

W"v"nik finansorvv nctto za rok bie2qcv (+, -)
z)-sk nclto (+)

nadwy2ka Srodk6rv o brotorvyc:h

IV. Fundusz (ll+, -111;

._2019,03,91
(r,.rk. nriesillc. dzicri)

Nazrva i adres jednostki
sprawozdarvczej

KOMUNALNEJ
W KAI-USZYNIE

N unrer identytikacyjny It ECiON

URZAD MtEJSK|

I. Fundusz jednostki na pocz4tek okrcsu (B0)

1. Zwigkszenia funduszu (z tltutu)

l.l. Zysk bilansowy za rok ubiegly

l.l. Zrcalizorvanc wydatki bud2etowc

Stan na konioc
roku poprzedniego

Stan na koniec
roku biezqcego

112 435,34

47 166,71 -44 614,63

47 166,71 -44 614,63

1.3. Zrealiznwane platnoSci zo Srod^k6w europejskich

Sroclki na inrvestyc.je

1.1 . Aktyr.va prze.jgte od zlikrvidowanyc:h lub polqczonych jeclnostek

1.8. Aktywa otrzymane w rarnach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostale odpisy z wyniku tinansorvego za rok bie2qcy

I . I0. Inne zwigkszenia

2. Zmniojszenialunduszujednostki(ztytutu)

2.i. Strata za rok ubiegly
26 071,46 1B 493,'10

2.2. Zroalizowane dochody bud2ctorve

2.3. Rozliczenie wynik, fina,sowego i sroclk6w obrot.wych za rok ubiegly

2.4. Dotacje i Srodki na inwestycje

2.5. Aktualizacja Sroclk6w trwalych

2.8. Aktywa prz.ekaz.ane w ramach centralnego zaopatr:lenia

2.9. lnnezrnniejszenia

Il. Funduszjednostki na koniec okresu (tsZ)

1 B 493,1 0

112 435,34

-44 614,63

-44 614,63
2. strata netto ("*)

67 820,71

(gt6wny ksigg<r

Drukowane programem DRUKI GoFIN wydawnictwa podatkowego GoFIN - www.Druki.Gofin.pr
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INFORIyIACJA DoDATKowA

I. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lnosci:

l.

l.l. Nazwg jednostki

ZAKN-AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ V/ KAT.USZYNIE

I.2. Siedzibg jednostki

UL. WARSZAWSKA 37 ;05-310 KALUSZYI{

1.3. Adres jednostki

J. W.

1.4. Podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

WYKONYWANIE ZADAN W ZAKRESIE COSPODARKI KOMUNALNEJ

2. Wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem

Sprawozdan i e fi n ansowe zostalo sporz4dzone zza 20 1 gr.

3. Wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne

N i e dotyczy jednostkowych informacj i dodatkowych.

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

Aktywa i pasywa wyceniane sq przy uwzglgdnieniu nadrzgdnych zasad rachunkowosci, w spos6b przewidziany ustaw4 o
rachunkowoSci, z uwzglgdnieniem przepis6w ustav/y o finansach publicznych i rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w
z dnia 13 wrzeSnia 2017 r. w sprawie rachunkowo( ci oraz plan6w kont dla bud2etu paRstwa, budzet6w jednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorz4dowych zaklad6w budzetowych, pafstwowych funduszy celowych oraz
paristwowych jednostek bud2etowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospotitrl rotsLi.i ztym, ze:

(Przedstawii nieobligatoryjne zasady iuproszczeniaprzyjgte w jednostce, w tym wyceny wNIp,ST, w tym amortyzacji,
zapas6w, naleznoSci i zobowi4zari)

5. Inne inforrnacje



II. Dodatkowe informacje i objasnieniarobejmuiq w szczeg6lnosci:

l.

l'l' Szczeg6lowy zakres zmian wartosci grup rodza,!owych Srodk6w trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych,
zawierajqcy stan tych aktyw6w na poczqtek roliu obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji
wartoSci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia v,ewngtrznego oraz stan koricowy, a dla majqtku amortyzowanego -podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr l. Zmiany stanu Srodk6w trwatych iwartoSci niematerialnych iprawnych*

Lp. Wyszczeg6lnienie WartoS6
poczqtkowa

brutto - stan
na pocz4tek

okresu

Zwigkszenia wartoSci
poczqtkowej

Og6lem
zwigksze

nia

(4+5+6)

Zmniejszenie wartoSci
pocz4tkowej

Og6lem
zmniejsz

enia

(8+9+ I 0)

Stan na
koniec
okresu
brutto

(3+7-r l)

a"6

oo'-E
<)u

I

I

(

(
I

a
(

tJ'

N

E

o
o

',oN
()

o
8.

(s'a
-o.;

=J

o

I 2. J. 4. 5 6 7. 9 l0 t1 t2.
I WAKfOSCI

NIEMATERIALNE
I PRAWNE

r8.036.35 1.08.1.00 1.084,00 19.120,35

II RZECZOWE
AKTYWA
TRWAI-E

459.242,52 3.629,77 3.628,77 455.613,7 s

I Srodki tr-wale 459.242,52 3.628,77 3.628,17 455.613,7 5

l.l Grunty
l.l

I

w tym:
grunty stanowiqce
wlasnoSi jst,
przekazane w
uzytkowanie
wieczyste innym
podmiotom

1.2 \udynki, lokale, i
obiekty inzynierii
l4dowei iwodnei

1.3 Urz4dzenia
techniczne i

maszyny

96.500,00 96.500,00

t.4 Srodki transportu 362.7 42,52. 3.628,77 3.629,77 359.113,75

1.5 Inne Srodki trwale

2. Srodki trwale w
budowie
(inwestycie)

-) Zaliczki na Srodki
trwale w budowie
(inwestycie)

*AktualizacjawartoSci dotyczyaktualizacji wtrybiearl,3l ust.3i4ustawyorachunkowoSci.Jakonabycietraktowanyjestnp.
zakup, nieodplatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjgcie Srodk6w trwalych
z budowy lub przyrost ich wartoSci w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu s? r6wnie2 przeniesienia zwi4zane
z przekwalifikowaniem aktywriw trwalych do innych grup rodzajowych.



l'2' Aktualn4 wartosd rynkowq srodk6w trwalych, $'tym d6br kultury -.o ile jednostka dysponuje takimi informacjami(w przypadku braku danych wpisad * brak aktuarnoj wartosci .ynt o*.1 sit- '-*""""'- .,

brak aktualnej waftoSci rynkowej ST

Kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych wartosd aktyw6w trwalych odrgbnie dladlugoterminowych aktyw6w niefinansowych orazdlugoterminowych aktyw6w finansowych(Podai wartosc w przypadku wyst4pienia odpis6w:z tytut trwalej utraty wartosci Sr, wNtp lub aktyw6w finansowych lubwpisai nie dotyczy)

nie dotyczy

Warto56 grunt6w uiytkowanych wieczyScie

L3.

Tabela Nr 2.7. mlany stanu umorzen I rznh cL.l.,"l
Lp. Wyszczeg6lnienie Umorzenie

- stan na
pocz4tek

okresu

zwtgt(sze
ob

nrr: w ci4gu roku
rol.owego

Og6lem
zwigksze

nie

(4+5+6)

Zmniejsz
enie

umorzeni
a

Umorzenie
stan na
koniec
roku

(3+7-8)

Waftosi netto
skladnik6w aktyu

c$

N* t
-'E:
9NA

(!

oP
HOi-v
-o>

N

'a
(!
N

Stan na
poczqtek
okesu

Stan na
koniec
okresu

I ')
3. 4.

I 6. 7. 8. 9. 10.WARTOSCI
NIEMATERIALN
E I PRAWNE

r 8.036.35 1.084,00 1.084,00 19.120,35 0,00 0,00

II. RZECZOWE
AKTYWA
TRWAI-E

381.383,82 18.493.10 18.493,10 3.628,77 396.248,1s 77.858,70 59.365,60

I

l.l
I

Srodki trwale 38 r.383,82 t8.493.10 18.493,10 3.628,77 396.248,15Grunty 17.858.70 59.365
w tym:
grunty stanowiEce
wlasnoSi jst,
przekazane w
uzytkowanie
wieczyste innym
podmiotom

1.2 Budynki, lokale, i
obiekty inzynierii
l4dowel iwodnei

1.3 Urzqdzenia
techniczne i
maszyny

76.641,20 4.493,10 4.493.t0 8 t . t34,30 19.858.80 15.365,70

1.4 Srodki transportu 304.742,62 14.000.00 14.000,00
1.5 Inne Srodki trwale i.628,77 315.113.85 :i7.9\)9.90 43.999,90
) Srodki trwale w

budowie
(inwestycie)
Zaliczki na Srodki
trwale w budowie
(inwestycle)

Stan na koniec okresu

1.4

Tabela Nr 3. w wiecz'

Zmiany w ci4gu r,tku obrotowego



Zwigkszenia

Powierzchnia (m')

Wyszczeg6lnienie Zrv igk szen ia Zmniejszenia

Budynki, lokale, i obiekty

Urzqdzenia techniczne i

rodki transportu

Inne Srodki trwale

1.5. Warto6d nieamortyzowanych lub
najmu, dzierlawy i innych um6%

Tabela Nr 4

nieumarzanych przezjednostkg srodk6w trwalych, u2ywanych na podstawie um6w
w tym z tytulu um6w leasingu

Stan na poczqtek
okresu

1.6. Liczbg oraz wartoSi posiadanych
wartoSciowych

Tabela Nr 5.

papier6rv lvartoSciowych, w tym akcji i udzial6rv oraz dlu2nych pap,ier6lv

' ". Dane o odpisach ali.tualizujqcyclr rvartoSd naleZrroSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotorv,ego,
zlvigkszeniach, lvyliorzystaniu, rozwi4zaniu i steLnie na koniec rol<u obrotowego

Tabela Nr

Wyszczeg6lnienie

Dlu2ne papiery
wartoSciowe

6. Starr odpisolr aktualizu rvartoSi naleZno(ci
Lp. Crupa naleznoSci Stan na

pocz4tek
okresu

Z,miany stanu odpis6w w ci4gu roku obrotowego Stan na koniec
okresu

zrvigkszen ia wykorzystan ie rozwlazan le

I 2 J 4 5 6 1

I NaleZnoScijednostel<
budzetowych. z teqo:

I NaleZnoSci
dlugoterminowe

2. NaleznoSci
kr6tkoterminowe, z tego:

2.t Nale2noSci ztytulu
dostaw i uslug

7 t02,69 43.51 7059, I 8

2.2 Nale2noSci od budzet6w

/,,J NaleznoSci z tytulu
ubezpieczeri spolecznych
i innych Swiadczeh

2.4 Pozostale naleZnoSci

il NaleznoSci finansowe 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

okresu Zniniejszenia

WanoSi (zl)

Lp. Stan na poczEtek
okresu

Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na koniec
okresu

liczba rvartoSi liczba wartoSi liczba wartoSi liczba wartoSi
I Akcje

2. Udzialy

4. lnne papiery
wartoSciowe



budzetu z tytulu
udzielonych po2yczak
wykazanych w bilansie z

konania budzetu
Razern (l+ll)

l'8' Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzeniia na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu,
rozwiqzaniu i stanie koricowym
fieslijednostka nie tworzy rezerw nazobowiqzanil napisad nie dotyczy)

nie dotyczy

l'9' Podzial zobowiqzafi dlugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego,przewidzianym umowq lub wynikaj.cym
z innego tytulu prawnego, okresie splaty:

Tabela Nr 7.

Lp. Wyszczego ln ien ie
WartoSi

wykaze,na w
bilansie

z tego
powy2ej roku do

3 lat
powyzej 3 lat do

5 lat
powyzej 5 lat

I Zob ow iqzania j edn oste k
budzetowyclr

2. Zobow iqzania z ty tulu kredyt6w i
poLryczek wykazanych w bilansie
z wykonania budzetu

l'10' Kwotg zobowiqzafi w sytuacji gdy jednostka kv,alifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkovvo5ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotg
zobowiqzafi z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

l'll'Llcznq kwotg zobowi4zafi zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru
zabezpieczefi (dotyczy zobowiqzah z tytulu krcdyt6w i poiryczek zabezpieczonych wekslem, hipotekq
skarbowym)

Tabela Nr 8.

i formy tych
lub zastawem

l'l2,Lqcznq kwotg zobowi4zaf warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkg gwarancji i porgczeri, tak2e
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiq zafr zabezpieczonych na majgtku jednostki oraz
charakteru i formy tych zabezpieczerl

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rotliczefi migdzyokresowych, w tym kwotg czynnych rozliczeft
migdzyokresowych koszt6w stanowiqcych r62nir:g migdzy wartoSciq otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w
a zobowiqzaniem zaplaty za nie

Tabela Nr 9
Lp. Wyszczeg6lnien ie Stan na koniec roku obrotowego

I Czvnne rozliczen ia m igdzyokresowe

l.l Kosa6w

t.2 Przychod6w

KrvottrRodzaj zobowi1zania Fonna i charakter zabezpieczenia



2. Bierr,e rozliczenia *igOryoXr"sorr";

Kosa6w2.1

2.2

1'14'Lqcznq kwotg otrzymanych przez jednostkg gwarancji i porgczeri niewykazanych w bilansie

I'15. Kwotg wyplaconych srodk6w pienigZnych na su,iadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

l.l6lnne informacje

WysokoS( odpis6w aktualizujqcych wartoS6 zapas6w

WysokoSi odpis6w aktualizujqcych wartoSi zapas6.,v wyniosla ..... zl.

2'2 Koszt rvytworzenia sroclk6lv trwalych w budowie, w tyrn odsetl <i orazr62nice kursowe, kt6re powigkszyly kosztwytworzenia srodk6lv trwalych w budorvie w roku obiotowvm

..,oela Nr I I.

Koszt wytworreniaSroffi

2.3 Kwotg i charakter poszczeg6lnych
incydentalnie

Tabela Nr 12.

przychod6rv lub koszt6w o nadzwyczajnej lvartoSci lub kt6re wystqpily

Wyszczeg6lnienie

Otrzymane odszkodowan ia

Sprzedaz n ieruchornoSci

)

2.1

Lp. Wyszczeg6lnienie
Kwota brutto wyplaco.ryctt
Swiadczeri pracowniczych

I vupr.lry?y Eulgr)[alIlg I felllowe
36.000,00

2. r\4Br uuy Juoileuszowe

,,ynL*y
6.299,42

t0.837,77
4. owe wynagrodzenle roczne

Razem

64.618,07

n7.755,26

Wyszczeg6ln ien ie

trwale w budowie

lnne (akie)



2.1 Informacig o kwocie rralc2.osci z tyturu podar[.6!v realizowru,laiciwemu do spraw linansdru, puUficrr.V.t, wykazanych wbud2etowych

t przez organy podatkowe pocllegle ministrowi
rvozdaniu z lvykonania planu dochod6w

p.o. pyrektor
!4JU1:==-=

Krystyha Sadoch

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

-" I g-03-3 I

rok-miesi4c-dzieri

Inne informacje ni2 wymienione powy2ej, jeZeli moglyby w istotfinansowej oraz wynik finansowy jed;orilj - y spos6b wplyn46 na oceng sytuacji maj4tkowej i

(kierownik jednostki)


