
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Strojcu
) 0_( " l d· %1oę·F r,· o6e2~ Burmlstrz-f!raszkl---- !· !g ul. Szkolna 6, Strojec .-.'\ .ft , · l I ,J %1Ś P11nd Gtlln'ł.i~·1u1<if1346-320 PRASZKA jednostki budżetowej v25 r<1 ,L .46~~20:PRASZKA r 

lub samorządowego zakładu <11n<n11<f nu (jµ.~')l1ia
budżetowego j

<f n: "JJ�� �JJ r�_ • ".\ . I IJat,;
jj, 5iJ/iJ r 

160747918

e:,h ~ 1o,l 2\" hh 22222222 
··········· ............................................

sporządzony na dzień 31-12f:?,...~~ r1fgfg1!:1b• 1h ł : Numer Identyfikacyjny REGON

( • ~\V ( Stan na Stan na " · !!Ł@eŚŚŚŚk(Śf@k§ t~ Stan napoczątek roku koniec roku PA~i\'Wi6,:; ............... • ... oniec roku
A. Aktywa trwale 1723778,01 1655040,57 A.Fundusze 1 543 408,59 1 484117,52

I. Wartości niematerialne i
0,00 0,00 I. Fundusz jednostki 3 942 231,58 4 113 497,62prawne

li. Rzeczowe aktywa trwale 1723778,01 1 655 040,57 li. Wynik finansowy netto \~1• - -2 398 822,99 -2 629 380, 10

1. Środki trwale 1 719 564,01 1650826,57 1. Zysk netto \~- 0,00 0,00

1.1. Grunty 37 600,00 37 600,00 2. Strata netto (·) 2 398 822,99 2 629 380,10

1. 1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki samorządu Ili. Odpisy z wyniku
r---.torialnego, przekazane w 0,00 0,00 finansowego(nadwyżka 0,00 0,00Li„ytkowanie wieczyste innym środków obrotowych)(·)
podmiotom

1.2, Budynki, lokale i obiekty
1 661 571,92 1559648,29 IV. Fundusz mienia

0,00 0,00inżynierii lądowej i wodnej zlikwidowanych Jednostek

1.3. Urządzenia techniczne g 8, Fundusze placówek 0,00 0,00
20 392,09 4 425,08maszyny

C. Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00

1 :w: Środki transportu 0,00 @:@@ D. Zobowiązania g rezerwy na 213 080,74 218 098,54zobowiązania

1,5. Inne środki trwałe 0,00 49 153.20 I. Zobowiązania
0,00 0,00długoterminowe

2. Środki trwale w budowie
4 214,00 4 214,00 li. Zobowiązania

213 080,74 218 098,54(Inwestycje) krótkoterminowe

3. Zallczkl na środki trwale w
0,00 0,00 1, Zobowiązania z tytułu dostaw g 

552,12 1 362,36budowie (inwestycje) usług

Ili. Należności długoterminowe 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec budżetów 18 675,00 20 501,57

l"..._Olugotermlnowe aktywa
0,00 0,00 3. Zobowiązania z tytułu

106 443,43 104 788,08.nsowe ubezpieczeń i innych świadczeń

n: Akcje i udziały 0,00 0,00 4. Zobowiązania z tytułu
86 707,59 90117,09wynagrodzeń

2. Inne papierywartościowe 0,00 0,00 5. Pozostałe zobowiązania 22,27 116,07

3, Inne długoterminowe aktywa
0,00 0,00 6. Sumy obce (depozytowe,

0,00 0,00finansowe zabezpieczenie wykonania umów)

V. Wartość mlenła 7. Rozliczenia z tytułu środków na
zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 wydatki budżetowe i z tytułu 0,00 0,00

dochodów budżetowych

Progman Finanse Premium 11.3.5.8, Walters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.woltcrskluwer.pl, e-mall: bluro@progman.com.pl



8. Aktywa obrotowe m• onn1m• wo no' 1wl B. Fundusze specjalne p2 . 1mm n • nm1mo 

I. Zapasy mn l . . 1pp w' 2l p:c. c:n: Zakładowy Fundusz
pc. 1mm n • nm1mo $wladczeń Socjalnych

n: Materiały mn l . . 1pc w' cl p1c. c:• : Inne fundusze . 1. . . 1. . 

2. Półprodukty I produkty w toku . 1. . . 1. . Ili. Rezeiwy na zobowiązania . 1. . . 1. . 

m: Produkty gotowe . 1. . . 1. . IV. Rozllczenla . 1. . . 1. . międzyokresowe

w: Towary . 1. . . 1. . 

li. Należności krótkoterminowe . 1. . ' p1o' 

n: Należności z tytułu dostaw I . 1. . ' p1o' usług

• : Należności od budżetów . 1. . . 1. . 

m: Należności z tytułu . 1. . . 1. . ubezpieczeń g innych świadczeń

w: Pozostałe należności . 1. . . 1. . 

5. Rozliczenia z tytułu środków na d TP 

wydatki budżetowe I z tytułu . 1. . . 1. . 
dochodów budżetowych
Ili. Krótkoterminowe aktywa cn. 1pw n • • n1l w finansowe

n: środki pieniężne w kasie . 1. . . 1. . 

• : środki pieniężne na cn. 1pw n • • n1l w rachunkach bankowych
3. środki pieniężne państwowego . 1. . . 1. . funduszu celowego

w: Inne środki pieniężne . 1. . . 1. . 

5. Akcje lub udziały . 1. . . 1. . 

p: Inne papiery wartościowe . 1. . . 1. . 

o: Inne krótkoterminowe aktywa . 1. . . 1. . finansowe
IV. Rozllczenla . 1. . . 1. . r, międzyokresowe

Suma aktywów no' pw2l 1mm no. • • np1. p Suma pasywów n o' p wcl 1mm n o. • • np1. pn 1

GA3 Erk · Ś!dOA 
ZAHTĘPC 2 NE:"nSGOEX1F )(JL 1 :: ., aa ! 

· 3l m r c r t y m r d e l 
(główny księgowy)

• . • n!. m!m. 

(rok, miesiąc, dzień)
{ a n · · · · · a/ ;ea DoiT i k o w s k a 

(kiera i ednostki)
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Zespól Szkolno-Przedszkolny
w Strojcu
ul. Szkolna 6, Strojec
46-320 PRASZKA

Numer identyfikacyjny
REGON 160747918

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

Burmistrz Praszki
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 PRASZKA

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Stan na
koniec roku
poprzedniego

li. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmnlejszenle- wartość ujemna)

Ili. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów rUl<LA D Hl E.i". <1 -,,~!'!~;\-SI.CT
. • --. • ..._, "·' r .., .·"'

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

Stan na
koniec roku
bieżącego

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

19 628,50 13 550,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

21 426,54 19 637,30

I.

li. Zużycie materiałów ł energii
? r l\ S4'P\'SS'SS~ \ \· · 

Ili. Usługi obce

IV. Podatki i opiaty

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia dla pracowników

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

JX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

X. Pozoslale obciążenia

146 433,13 212 398,78

24 496,04 25 454,42

2 091,73 2 558,00

1 640 109,85 1 755 944,16

506 662,60 543 319,72

3 219,65 4 250,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ć:·.,,

ł. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

li. Dotacje 0,00 0,00

Ili. Inne przychody operacyjne 1 025,61 90,00

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych I
dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wvdzielonvm rachunku 0,00 0,00

li. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

F. : .zyJk lstr~ta) z d~l~lalnoścl op_eracyjnej (C + Q - E}
": ' ·, ·, ••..;:1:• ..,. , .· .....· ~ ~- ·• · · -. ,_ . •. . .; f .

G. 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

li. Odsetki 0,00 0,00

Ili. Inne o,oo 0,00
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I. Odsetki 0,00 0,00

li. Inne 0,00 0,00

ii:,#-};1fl11tiif~~Je~it!~i~~~,f~fu~n..~~~~~(~j!~J~~i'[:!§f1~~~jtci~~~f~t})rtt /·-:-:/-.:::'.::-::.•:::/: . ;',':/7J i/:i::}:,)\:)lJfp l t lL/} l i · /· ·· / ę,51

t~i;ir1;1Ri.f~iE\I;!f/lil~;~~'{ti::ti!it~;il;)tI~i\~t~l~J~lJt{{i/'.1/:r:t}~:::::--}~i }!;;.:,;!_·;::").,'. _:;,;,;{\i: ~:i{}ii~~;~#:t:~i ~~ttii'~~:sJ~0.~0

SK~~;;

Ilona Pon.lei ...........................

!.t\STĘPCA BURMISTRZA

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
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Zespól Zestawienie zmian Adresat
Szkolno-Przedszkolny w

w funduszu jednostki Burmistrz PraszkiStrojcu
ul. Szkolna 6, Strojec ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 PRASZKA 46-320 PRASZKA

Numer identyfikacyjny
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.REGON 160747918

Stan na Stan na
koniec roku koniec rokuI UF../.'..,!) \i j i·j s i(l' W-PRAS/CEl poprzedniego bieżącego

I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO) I ~i'/ i·' ::__ '( !\! [;_ Ł O I 4 054 260,87 3 942 231,58I ' •.• 1 ..• ; _, F \ .• ,', 1. ,., I
l

. . ·- ... . . • " - "" c-· .•• ·~·1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)
I 2 238 677,97 2 611 635,35
i ' I. UJ LUL11.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły I D:~la j 23 295,71 21 847,05

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe I JOIG/rfC!ll 2 215 382,26 2 589 788,30I

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I !lość z,>1ą•.:zrrlców•••••••..•••••••1rrrc:;,I•... 0,00 0,00- . ' li A 

1.4. środki na inwestycje I '~•u~,,.._••·••••••••••••••••••••••••••••-.•••••••••••••••• I 0,00 0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości nlematerlalne I
0,00 0,00prawne

µ.._ Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00...
) ..... Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00
1.10. Inne zwiększenia 0,00 0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 2 350707,26 2 440 369,31
2.1. Strata za rok ubiegły 2 329 280,38 2 420 732,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 21426,88 19 636,96
2.3. Rozliczenłe wyniku finansowego I środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00
2.4. Dotacje I środki na Inwestycje 0,00 0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w
0,00 0,00budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

~ Inne zmniejszenia 0,00 0,00-
h. Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ) 3 942 231,58 4113 497,62
Ili. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -2 398 822,99 -2 629 380,1 O
1. zysk netto(+) 0,00 0,00
2. strata netto (-) 2 398 822,99 2 629 380,10
3. nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00
IV. Fundusz (li +, -Ili) 1543408,59 1 484117,52

SKAantuK
dn-

...Jtona'P'riłrtle/
(główny księgowy)

ZASTĘPCA 13UR.'1ISTR.Z\

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
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INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. I uTz" ,i· ·; ... C • r ,-, . J;t' • /li· l{ 1··-~ :,---:. :·: i 1 _J .• ·.°'~.I'- L • \•~- • ••• •~-- -, • •

I ·•,: '(,· ~. ·-- ł ~.:. t-;-_ ,_ ',._.,,.7 I1.1 nazwę jednostki K:!r•·::c~:_\ri;l_ < )t,~:,lna !
I iZespól Szkolno-Przedszkolny w Strojcu
I 11 n1 /

1f171. ~-•.-.

! ·--- -1.2 siedzibę jednostki

I
Ilość 2ulaGLr.',:(iw .....j,f!:f.€-.~.........

I
Strojec ! I. 1/.,, -el.,,_

1.3 adres jednostki L roc;.::~- ........ .. . •...........J:i,.i~_:1'?__:;:-... I--- ' -------- ...,

ul. Szkolna 6, Strojec 46-320 PRASZKA

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

W skład zespołu wchodzą: szkoła podstawowa oraz przedszkole.Szkoła zapewnia wszystkim uczniom bezpłatne nauczanie, powszechną
dostępność oraz jednolite warunki do zdobywania wiedzy, kształtowania swojej osobowości nabywania umiejętności, opieki, ochrony
zdrowia i profilaktyki zdrowotne). Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat (wyjątkowo dłużej, )eżell uczniowie powtarzają klasę lub mają
wydłużony cykl edukacji). Szkoła I przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2020.910 t.j.) oraz w
przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
,,_..._

01-01-2020 - 31-12-2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów I pasywów (także amortyzacji)

$rodki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy trwałej utraty wartości. 2. Środki trwale oraz wartości
niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych w jego dolnych granicach. 3. $rodki trwale oraz wartości niematerialne I prawne umarzane i amortyzowane są jednorazowo za
okres całego roku pod datą 31.grudnia. 4. Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
meble.środkl dydaktyczne, książki służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, sprzęt RTV, inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł i
nie większej niż 100% kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które są uznawane za koszt uzyskania
przychodów 100 % Ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są w 100 % w
momencie oddania do użytkowania i podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej. Nie umarza się gruntów. 5. Wartości niematerialne l prawne,
których wartość początkowa jest równa bądź niższa niż 500 zł podlega ewidencji ilościowej.

5. inne informacje

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu, 2) Publiczne
Przedszkole w Strojcu.

n. Dodatkowe Informacje r objaśnienia obejmują w szczególności:

~
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający sian tych

1.1. aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
wewnętrznego oraz sian końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów I tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia

tabele w załączeniu

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

nie dotyczy

1,6, liczbę oraz wartość posiadanych papierówwartosciowycn, w tym akcji I udziałów oraz dłużnych papierówwartościowych

nie dotyczy
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1.7.
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 zagrożonych)

nie dotyczy

1.8.
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach. wykorzystaniu. rozwiązaniu i stanie
końcowym \
nie dotyczy

1.9.
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy
kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według

1.10. przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub
leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru I formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy -
1.12.

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 oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.13.
wykaz lstolnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłatyza nie

nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji I poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

nagr.jub,- 23.698,20 zł, ekw.za urlop - 11.700,74 zł, świadczenie urlopowe - 32.791,24 zł

1.16. inne informacje

brak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów -··
brak

2.2.
koszt wytworzenia środkówtrwałych w budowle, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych
w budowie w roku obrotowym

brak

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

2.4.
Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

brak

3.
Inne informacje niż wymienione powyżej. jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy Jednostki

brak

Progma11 Finanse Premium 11.3,5.8
1
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Załącznik do informacji dodatkowej za 2020 rok konta 013, 014, 020, 072

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu

Wartość Zwiększenie Zmniejszenie wartości
Wartośćwartości początkowej początkowejpoczątkowa Ogółem Ogółem początkowa -

stan na zwiększenie zmniejszenie stan na koniec
początek wartości wartości roku

Nazwa grupy rodzajowej roku początkowej początkowej obrotowego
Lp. składnika aktywów obrotowego Aktua llzac]a Przychody Przemleszczenla (4+5 +6) Zbycie Likwidacja Inne (8 +9 + 10) [3+7-11}

1. Pozost.śr.trwałe 285 281,83 0,00 117 681,31 0,00 117 681,31 14·:108,68 0,00 0,00 14108,68 . 388854,46
··-· ..2. Programy komputerowe 8 275,26 2 010,00 Z 010,00 - . 0,00; 10285,26

3. Zbiory biblioteczne ··14637,63 0,00 0,00 0,00 14 637,63
RAZEM: 308194,72 0,00 119691,31 0,00 119 691,31 14108,68 o,oo o.oo 14108,68 413 777,35

Umorzenie -
stan na Ogółem stan na

początek zwiększenie koniec roku
k . . . Stan na początekro u Amortyzacja umorzenia Zrnnlejszenle obrotowego roku obrotowego

obrotowego Aktualizacja za rok obrotowy inne [14 + 15+16) umorzenia (13 + 17 -18) (3-13)

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

Wartość netto składników
aktywów na początek roku

obrotowegoUmorzenie - 1--------.----'e....._----1

Stan na koniec
roku obrotowego

(12-19)

o.oo
··f:}~3~75;26 ..::::·:.=,::. ·;--.·' Q,Q_o_ · :z.010;00 :·., ·ZdiQ;0_Q · ·:_: ·-_:: ··JQ2&5,26.. :>::/,.. 0,00 0,00

. 0,00
308194,72 0,00 0,00 119 691,31 119 691,31 14108,68 413 777,35 0,00 0,00

c•·Ta·,.' '·,-.-~ ~ • :~ ; ...... ,. • . : ,. .• b

11\\~
Il»:» r)o,:,.~\.·,'

'Al'.~VV~ 
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Zał.do inf.dodatkowej za 2020 rok

Główne składniki aktywów trwałych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu

Nazwa grupy rodzajowej
Lp. składnika aktywów
1 2

1. Wartości niemat. i prawne
2. Środki trwałe
1) Grunt
2) Budynki
3) Obiekty inżynierii lądowej
4) Kotły i maszyny energetyczne

Maszyny, urządzenia
5) i ogólnego zastosowania

Maszyny, urządzenia
6) i aparaty specjalistyczne
7) Urządzenia techniczne
8) Środki transportu

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie, gdzie

9) indziej niesklasyfikowane

RAZEM:

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

stan na wartości początkowej wartości początkowej wartości na koniec roku
początek roku Przemienczen początkowej początkowej obrotowego
obrotowego Aktualizacja Przychody la (4 + 5 + 6) Zbycie Likwidacja Inne (8 + 9 + 10) (3 + 7 -11)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37 600,00 0,00 0,00 37 600,00
4 076 945,00 0,00 0,00 4 076 945,00

0,00 0,00 0,00
228100,08 0,00 0,00 228 100,08

59 556,20 0,00 0,00 59 556,20

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

1999,99 49 986,31 49 986,31 0,00 51986,30
. . . . -~

-, : :'Ó;0O:
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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· reku obrotowego
obrotowego Aktualizacja za rok obrotowy inne + 15+16) umorzenia (13 + 17 -18) 13) (12-19)

13 14 15 16 17 18 19 20 Zł

0,00 0,00 0,00 37 600,00 37 600,00
2 415 373,08 101923,63 101923,63 2 517 296,71 1661571,92 1559 648,29

0,00 0,00 0,00 0,00
207 707,99 15 967,01 15 967,01 223 675,00 20 392,09 4 425,08

59 556,20 0,00 59 556,20 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

1999,99 833,11 833,11 2 833,10 0,00 49 153,20

- - · -1·18-i7-,23i'75
.. '•, .· ,· · · : .d";Gs_<ts.i~;s1,- - · · 2 684 637j26 . .:.;;.~:.O;OO ·- .; :.:-- , ......o,oo ,,-........~US-723,75 - ;•. ; .· ..:... -o.oo ..:.2so3 361,01· · . 1 719 564,01:

~ ff/~OJI TI >f ]:' )r/1„JTh .t.~ ~-' '1:1 11. ,..'\.

lh-
Ilona Pondcl

Z\STEPC.\ l1LTJH::;TRZ,\...&au,-
Da"{l' Jcmikoiosha


