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Nazwa i adres BILANS --- li Adresat

jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej -f.(fZĄDMIEJSKI W PRASZCE
Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony B~ łST Z R ZKID

ul. Boczna 4e na dzień 31-12-2019 r.
ancelana Ogólna

46-320 Praszka 31. Ul 2020Data
002767102 ..............................................

Numer identyfikacyjny REGON Wysłać be.~~sm: g_r~er~~n~7Yo!!oś": załaczruk _

~odpis •••••
VoJ -~I-'Stan na Stan na 1!!!!!!SJ:an~a!!!''':: ·····5.t'it.ruła..AKTYWA PASYWA ---

początek roku koniec roku początek roku koniec roku

A. Aktywa trwałe 1616326,17 1581465,77 A. Fundusz 1497772,91 1457602,44

I. Wartości niematerialne i 0,00 0,00 I. Fundusz jednostki 14814820,72 18 145831,87

lnrawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1616326/17 1581465,77 II. Wynik finansowy netto (+,-) 13 317047,81 16688 229,43

1. Środki trwałe 1616326,17 1581465,77 1. Zysk netto(+) 0,00 0,00

1.1. Grunty 249700,00 249700,00 2. Strata netto (-l 13 317 047,81 16688229,43

1.1.1. Grunty stanowiące własność 0,00 0,00 III. Odpisy z wyniku 0,00 0,00

jednostki samorządy finansowego (nadwyżka
terytorialnego, przekazane w środków obrotowych) (-)

.~ użytkowanie wieczyste innym
Innrl .

1.2. Budynki, lokale i obiekty 1351900,89 1311935,48 IV. Fundusz mienia 0,00 0,00

inżynierii lądowej i wodnej zlikwidowanych jednostek

1.3. Urządzenia techniczne i 14725,28 19830,29 B. Fundusze placówek 0,00 0,00

maszyny
1.4. Środki transportu 0,00 0,00 C. Państwowe fundusze 0,00 0,00

celowe

1.5. Inne środki trwałe 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na 140113,92 143928,00

zobowiązania
2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 I. Zobowiązania 0,00 0,00

(inwestycje) długoterminowe

3. Zaliczki na środki trwałe w 0,00 0,00 II. Zobowiązania 140113,92 143928,00

budowie (inwestvcie) krótkoterminowe
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i 9697,61 2859,38

,..-.., usług

IV. Długoterminowe aktywa 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec 8085,00 7715,00

finansowe budżetów
1. Akcje i udziały 0,00 0,00 3. Zobowiązania z tytułu 37060,65 39553,69

ubezoieczeń i innych świadczeń
2. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 4. Zobowiązania z tytułu 63710,00 73735,26

długoterminowe wynagrodzeń

3. Inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 5. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00

finansowe
V. Wartość mienia 0,00 0,00 6. Sumy obce (depozytowe, 3295,39 3295,39

zlikwidowanych jednostek zabezpieczenie wykonania
umów)

B. Aktywa obrotowe 21560,66 20064,67 7. Rozliczeniez tytułu środków 0,00 0,00

na wydatki budżetowe i z tytułu
ldochodów budżetowvch

I. Zapasy 0,00 0,00 8. Fundusze specjalne 18265,27 16769,28



1. Materiały 0,00 0,00 8.1. Zakładowy Fundusz 18265,27 16769,28

Świadczeń Socjalnych
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 8.2. Inne fundusze 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 16300,00 15050,00

1. Należności z tytułu dostaw i 0,00 0,00

usług

2. Należności od budżetów 0,00 0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń 0,00 0,00

i innych świadczeń
4. Pozostałe należności 16300,00 15050,00

5. Rozliczeniaz tytułu środków na 0,00 0,00

wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów bud'
III. Krótkoterminowe aktywa 5260,66 5014,67

finansowe ,~-
1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00

2. Środki pienieżne na rachunkach 5260,66 5014,67

bankowych
3. Środki pienieżne państwowego 0,00 0,00

funduszu celowego

4. Inne środki pienieżne 0,00 0,00

5. Akcje lub udziały 0,00 0,00

6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00

7. Inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00

finansowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Suma aktywów 1637886,83 1601530,44 Suma pasywów 1637886,83 1601530,44

GŁÓWNY f~IĘGOWY
(główny księg • •
Małgorzata ( lec- Pabian

30-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)



Nazwa i adres jednostki Adresat
sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Boczna 4e
46-320 Praszka (wariant porównawczy)

002767102 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. BURMISTRZ PRASZKI
............................................. Wysłać

Numer identyfikacyjny REGON bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku Stan na koniec roku
poprzedniego bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 99840,76 64075,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
wartość ujemna)
III. Kosztwytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 99840,76 zł 64075,39 zł
B. Koszty działalności operacyjnej 13 416 888,57 zł 16 752 304,82 zł
I. Amortyzacja 37879,20 zł 45315,40 zł
II. Zużycie materiałów i energii 192 585,30 zł 124992,18 zł
III. Usługi obce 511099,25 zł 613 842,11 zł
IV. Podatki i opłaty 2758,32 zł 1471,32 zł
V. Wynagrodzenia 1323909,53 zł 1 558 306,75 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 291176,75 zł 337 234,10 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 14068,30 zł 12602,83 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 11 043 411,92 zł 14 058 540,13 zł
X. Pozostałe obciążenia
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -13317047,81 zł -16688229,43 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 zł 0,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł 0,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków.własnych samorządowych
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku
II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -13 317 047,81 zł -16688229,43 zł
G. Przychody finansowe 0,00 zł 0,00 z!
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Inne
H. Koszty finansowe 0,00 0,00 zł
I. Odsetki
II. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -13 317047,81 -16688 229,43 zł
J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -13 317 047,81 -16688 229,43 zł

f 2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień:



Nazwa i adres jednostki Adresat
sprawozdawczej Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Boczna 4e

46-320 Praszka sporządzone na dzień31-12-2019 r.
002767102 BURMISTRZ PRASZKI

..........................................
Numer identyfikacyjny REGON Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku Stan na koniec
poprzedniego roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 14138804,10 zł 14 814 820,72 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 13590035,19 zł 16 712 134,35 zł
1.1. Zyskbilansowy za rok ubiegły
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 13 590 035,19 zł 16 712 134,35 zł

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich
1.4. Środki na inwestycje
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

".. '1..6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
1.10. Inne zwiększenia
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 12914018,57 zł 13 381123,20 zł
2.1. Strata za rok ubiegły 12814177,81 zł 13 317047,81 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 99840,76 zł 64075,39 zł
2.3. Rozliczeniewyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
2.4. Dotacje i środki na inwestycje
2.5. Aktualizacja środków trwałych
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.7. Pasywaprzejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
2.9. Inne zmniejszenia
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 14814820,72 zł 18145831,87 zł

....-411. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) - 13 317047,81 zł - 16 688 229,43 zł
.L zysk netto (+)
2. strata netto (-) - 13 317 047,81 zł - 16 688 229,43 zł

3. Nadwyżka środków obrotowych
IV. Fundusz (11+,-111) - 1 497 772,91 zł - 1457602,44 zł

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzier (kierownik jednostki)



Praszka

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w
szczególności:

I.

1.

1.1 nazwę jednostki Ośrodek Pomocy społecznej

1.2 siedzibę jednostki

1.3 adres jednostki ul. Boczna 4e 46-320 Praszka

1.4

Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKO 8899Z
00 podstawowych zadań OPS należy:
1 . Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiazywania problemów
społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
2. sporządzanie oceny w zakraesie pomocy społecznej
3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom potrzebującym
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych
5. przyznawanie zasiłków w razie zdarzenia losowego
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne
7. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę,
która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
8. praca socjalna
9. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
10. dożywianie dzieci
11 . sprawienie pogrzebu
12. kierowanie do OPS i ponoszenie odpłatnosci za pobyt mieszkańca w
DPS
13. Pomoc postpenicencjarna
14. wypłacanie zasiłków stałych i składek zdrowotnych do tego świadczenia
15. sporządzanie sprawozdawczości

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 31-12-2019

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe JEDNOSTKOWE



·

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji)
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości
oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
1.Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w
cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w
wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na
dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące,
przyjmuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w
miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie
pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i

prawnych umożliwia ustalenie umorzenia dla poszczególnych wartości niematerialnych i
prawnych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i pozostałe środki trwałe.
Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane wart. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o

rachunkowości i obejmują maszyny i urządzenia przyjęte do ewidencji w cenie nabycia, zaś
otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej
decyzji o przekazaniu, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień
nabycia.

Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się w wartości Netto tj. z uwzględnieniem
odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Środki trwale ewidencjonuje się na kontach
- podstawowe środki trwałe na koncie 011 "Środki trwałe"
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 .Pozostałe środki trwałe"

ale środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
które finansuje się ze środków na bieżące wydatki ( z wyjątkiem pierwszego wyposażenia
nowego obiektu, które finansowane jest ze środków na inwestycje)
1/ Pozostałe środki trwale ujmuje się w ewidencji ilościowo-wart. na koncie 013

.Pozostałe środki trwałe"
2/ Na koncie 013 ujmuje się pozostałych środków trwałych o wartości początkowej do
10,000,00 zł- te środki trwale ujmuje się bezpośrednio w koszty na koncie zespolu 4.
3/ Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a
umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych".

4.

5. inne informacje
II Dodatkowe informaqe i oblaśnienia obelmu.M_ w szcze_g_ólności:
1.

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na
początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan
końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów
i tytułów zmian dotychczasowe] amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 1,
Załącznik Nr 2

1.2.
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile
jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK DANYCH

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE
DOTYCZY

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście NIE DOTYCZY

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu KDR 4.234,89 zł; EMPATIA 2.938,56 zł
PFRON 2.607,60 zł



1.6.
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i
udziałów oraz dłuznych papierów wartosciowych NIE DOTYCZY
dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu
na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i
stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek

1.7. zagrożonych) Załącznik nr 3
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.8. NIE
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym
od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego

1.9. tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat NIE
b) [powyżej 3 do 5 lat NIE
c) powyżej 5 lat NIE

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według
przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z
podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu

1.10. zwrotnego NIE
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze

1.11. wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez
jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w
bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

1.12. oraz charakteru i formy!i_ch zabezpieczeń NIE

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w
tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących
różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a

1.13. zobowiązaniem zapłaty za nie NIE DOTYCZY
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

1.14. niewykazanych w bilansie NIE
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
NAGRODA JUBILEUSZOWA 44.088,36 zł; ODPRAWA EMERYTALNA

1.15. 40.791,30 zł; EKWIWALENT ZA URLOP 290,56 zł
1.16. inne informacje
2.
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice
kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

2.2. w roku obrotowym NIE
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o

2.3. nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE
informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez
organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans
publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów

2.4. budżetowych NIE
2.5. inne informacje NIE

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

3. [jednostki NIE \
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Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej za 2019 rok dot. poz. 1.1

Główne składniki aktywów trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce

Wartość Ogółem Ogółem Wartość
początkowa Zwiększenie zwiększenie Zmniejszenie wartości zmniejszenie początkowa - stan

stan na wartości początkowej wartości początkowej wartości na koniec roku
Nazwa grupy rodzajowej początek roku Przemieszczen początkowej początkowej obrotowego

Lp. składnika aktywów obrotowego Aktualizacja Przychody ia (4 + 5 + 6) Zbycie Likwidacja Inne (8+ 9 + 10) (3+ 7 -11)
l 2 3 4 5 6 7 8 9 la 11 12

1. Wartości niemat. i pr. 0,00 0,00 0,00
2. Środki trwałe 0,00 0,00 0,00

1) Grunt 249700,00 0,00 0,00 249700,00
2) Budynki 1598616,14 0,00 0,00 1598616,14
3) Obiekty inżynierii lądowej 0,00 0,00 0,00
4) Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

Maszyny, urzązenia
5) i ogólnego zastosowania 0,00 0,00

Maszyny, urzązenia
6) i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00 0,00
7) Urządzenia techniczne 32973,25 10454,00 10454,00 0,00 43427,25
8) Środki transportu 0,00 0,00 0,00

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,

9) gdzie indziej niesklasyfikowane 0,00 0,00 0,00

RAZEM: 1881289,39 0,00 10454,00 0,00 10454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1891743,39
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Wartość netto składników

Umorzenie - aktywów na początek roku

Umorzenie - Ogółem stan na koniec obrotowego

stan na Zwiększenia w ciągu roku obrotowego zwiększenie roku
Stan na początek Stan na koniec

początek roku Amortyzacja umorzenia (14 Zmniejszenie obrotowego roku obrotowego (3- roku obrotowego
obrotowego Aktualizacja za rok obrotowy inne + 15+16) umorzenia (13 + 17-18) 13) (12-19)

13 14 15 16 17 18 19 20 21

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 249700,00 249700,00

246715,25 39965,41 39965,41 286680,66 1351900,89 1311935,48
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00
18247,97 5349,99 5349,99 23597,96 14725,28 19829,29

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

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

264963,22 0,00 45315,40 0,00 45315,40 0,00 310278,62 1616326,17 1581464,77



Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej za 2019 rok dot. Poz. 1.1

Zwiększenie Zmniejszenie wartości

Wartość Ogółem Ogółem Wartość
początkowa zwiększenie zmniejszenie początkowa - sta n

stan na wartości wartości na koniec roku
Nazwa grupy rodzajowej początek roku Przemieszczeni początkowej początkowej obrotowego

Lp. składnika aktywów obrotowego Aktualizacja Przychody a (4+ 5 + 6) Zbycie Likwidacja Inne (8 + 9 + 10) (3 + 7 -11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Pozost.śr. tr. 220506,25 52153,18 52153,18 5159,69 5159,69 267499,74
2. Programy komputerowe 20970,51 10944,11 10944,11 0,00 31914,62
3. Zbiory biblioteczne

RAZEM: 241476,76 0,00 63097,29 0,00 63097,29 0,00 5159,69 0,00 5159,69 299414,36



Zwiększenia w ciągu roku Wartość netto składników

Umorzenie - Umorzenie - Stan na
stan na Ogółem stan na koniec początek Stan na koniec

początek Amortyzacja zwiększenie roku roku roku
roku za rok umorzenia Zmniejszenie obrotowego obrotowego (3 obrotowego

obrotowego Aktualizacja obrotowy inne (14 + 15+16) umorzenia (13 + 17 -18) 13) (12-19)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

220506,25 52153,18 52153,18 5159,69 267499,74 0,00 0,00
20970,51 10944,11 10944,11 31914,62 0,00 0,00

241476,76 0,00 63097,29 0,00 63097,29 5159,69 299414,36 0,00 0,00
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Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej za 2019 rok - odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych poz. 1.1

Wyszczególnienie długoterminowych Stan odpisów Zwiększenia odpisów Rozwiązanie odpisów Stan odpisów aktualizujących na
Lp. aktywów finansowych objętych aktualizujących na początek aktualizujących w ciągu aktualizujących w ciągu roku koniec roku obrotowego (3+4 -

odpisami aktualizującymi roku obrotowego roku obrotowego obrotowego 5)
1 Dłużnicy alimentacyjni Zaliczka 496 533,40 zł 798,24 zł 495 735,16 zł

Alimentacyjna
2 Dłużnicy alimentacyjni Fundusz 3 714 588,06 zł 281 800,00 zł 112 872,07 zł 3 883 515,99 zł

Alimentacvinv
3 Odsetki od należności

1609166,18 zł 265 142,30 zł 95242,95 zł 1 779 065,53 zł

4 Ogółem
5820287,64 zł 546 942,30 zł 208 913,26 zł 6 158 316,68 zł .-
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