
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Praszce
ul. MICKIEWICZA 8
46•320 PRASZKA

531630106
Numer identyfikacyjny REGON

Adresat

BILANS Burmistrz Praszki
• • • , ,. -- , . ;, - - - _ ;.-.·· ul; F!l~c~r~r;iw~J,dz,ki·1rJednostki budżetowe] Utcr... \n '.·., 1 t : 'i 46-320 PRAszi(A,I·

lub samorządowego zaRładu ,,,.· ~:, '~- 'i N Ę [·_ O 1

budżetowego I 1-.. :;, :L·i:1 1a O~i,ii1,:

II l).,t~
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

I

3 l O
') ,.,r;,,1
J. LUL1 

AKTYWA Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

~AsYWAill,1Glfl IWJY;;- '.:.i.....Stan.na........ .• Stan na
r · ......, .. ,.. ( \,'1. l:iU)\)Czatek roku koniec roku

A. Aktywa trwale 694 014,76 660 242,64 A, Fundusze
...... ..:_ ;;,;_J

565 372,74 519101,65
I. Wartości niematerialne I
prawne

Il. Rzeczowe aktywa trwale

1. Środki trwale

1.1. Grunty

1. 1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki samorządu
t~rialnego, przekazane w
u.., •.-;owanie wieczyste innym
podmiotom

1.2. Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

1,3. Urządzenia techniczne i
maszyny

1.4, Środki transportu

1.5. Inne środki trwałe

2. Środki trwale w budowle
(Inwestycje)

3. Zaliczki na środki trwale w
budowle (inwestycje)

Ili. Należności długoterminowe

1y.-q1ugoterminowe aktywa
f, ,sowe

1 , Akcje i udziały

2. Inne papiery wartościowe

3. Inne długoterminowe aktywa
finansowe

V. Wartość mienia
zlikwidowanych jednostek

0,00 0,00 I. Funduszjednostki

694 014,76 660 242,64 li. Wynik finansowy netto(+,-)

694 014,76 660 242,64 1. Zysk netto(+)

69 000,00 69 000,00 2. Strata netto (-)

Ili. Odpisy zwyniku
0,00 0,00 finansowego(nadwyżka

środków obrotowych) (·)

625 014,76 591 242,64 IV. Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek

B. Fundusze placówek
0,00 0,00

c. Państwowe fundusze celowe

0,00 0,00 D. Zobowiązania I rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 I. Zobowiązania
długoterminowe

0,00 0,00 li. Zobowiązania
krótkoterminowe

0,00 0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług

0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec budżetów

0,00 0,00 3. Zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00 0,00 4. Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń

o.oo 0,00 5. Pozostałe zobowiązania

0,00 0,00 6. Sumy obce (depozytowe,
zabezpieczenie wykonania umów)
7. Rozliczenia z tytułu środków na

0,00 0,00 wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych

1 991 980,93

-1 426 608, 19

0,00

1426608,19

0,00

2188 027,43

-1 668 925,78

0,00

1668925,78

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

133 561,51 151 565,55

0,00 0,00

133 561,51 151 565,55

0,00 964,93

11 320,00 17 200,52

65 659,38 63 980,34

56 259,80 62150,60

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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B. Aktywa obrotowe 4 919,49 10 424,56 8. Fundusze specjalne 322,33 7 269,16

I. Zapasy 4 144,71 2 795,79 8.1. Zakładowy Fundusz
322,33 7 269.16świadczeń Socjalnych

1. Materiały 4 144,71 2 795,79 8.2. Inne fundusze 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 Ili. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 IV. Rozliczenia
0,00 0,00międzyokresowe

4. Towary 0,00 0,00

li. Należności krótkoterminowe 0,00 16,09

1. Należności z tytułu dostaw i
0,00 16,09usług

2. Należności od budżetów 0,00 0,00

3. Należności z tytułu
0,00 0,00ubezpieczeń i innych świadczeń

4. Pozostałe należności 0,00 0,00

5. Rozliczenia z tytułu środków na 'wydatki budżetowe i z tytułu 0,00 0,00
dochodów budżetowych

Ul. Krótkoterminowe aktywa 774,78 7 612,68finansowe

1. środki pieniężne w kasie 0,00 0,00

2. Środki pieniężne na
774,78 7 612,68rachunkach bankowych

3. Środki pieniężne państwowego 0,00 0,00funduszu celowego

4. Inne środki pieniężne 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 0,00finansowe
IV. Rozliczenia

0,00 O.DOmiędzyokresowe ,,....._

Suma aktywów 698 934,25 670 667,20 Suma pasywów 698 934,25 670 667,201

SKARDJ Hf< ',\Sr;.··,· .\ ··v MISTRZA
~ /h .- •U ..,l L,- . -~

ii- --- ,,. lf o ·u łr P m r r k i · 
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Pro man Finanse Premium 11,3,5.8, Walters Kluwer Polska Sp. z e.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwcr.pl, e-mall: bluro@progman.com.pl



Publiczne Przedszkole Nr 2
w Praszce
ul. MICKIEWICZA B
46-320 PRASZKA

Numer identyfikacyjny
REGON 531630106

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

Burmistrz Praszki
ul. Plac Grunwaldzkl 13
46-320 PRASZKA

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Stan na
koniec roku
poprzedniego

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

Ili. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materialów-;-;:-:::;""7·:)· ·~,:·,-:-:... , ~·;~·1· ·; ,,i-r.i :.\ .<s~:{t:·1
I lJ 1, /... /·). -· , . I I L ,.. ~") l"1.. V 

V. I,·.. ' p i· Y I\ I t · ~ I I
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej ' ··'l(,,i ,,:-; l ·:r:;; (),}·: !~l ~

VI. Przychodyz tytułu dochodów budżetowych

Stan na
koniec roku
bieżącego

117 348,00 85 767,00

0,00 0,00

0,00 o.oo
o.oo 0,00

0,00 0,00

44 762.86 30 221,61

I. Amortyzacja

li. Zużycie materiałów i energii L~~C::::_. v; ..•1,1 ,·a:.;;;..

Ili. Usługi obce

IV„ Podatki i opiaty

V„ Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

VII. Pozostałe kaszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów t materiałów

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

X. Pozostałe obciążenia

34 542.11 33 772.12

158 525,59 152 067,88

36 432.36 33 254,43

2400,00 2 620,00

1 089 760,53 1257939,41

266 335.88 303 478.08

726.00 1 444,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
li. Dotacje 0,00 0,00
Ili. Inne przychody operacyjne

J.

0,00

E.
0,00

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych I
dochodów lednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00

li. Pozostałe koszty operacyjne

I.

0,00 0,00

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
li. Odsetki 3.42 5,05
JII. Inne 0,00 0,00
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I. Odsetki 0,00 0,00

Il. Inne 0,00 0,00

SK~b<
Il Vu ·w x IP Fm d i ł · f 
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Da'iff.t{Jl~;wska 
(kier~~jednostki)
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Publiczne Przedszkole Nr 2
w Praszce
ul. MICKIEWICZA 8
46-320 PRASZKA

Numer identyfikacyjny
REGON 531630106

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

Bunnistrz Praszki
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 PRASZKA

Stan na
koniec roku
poprzedniego

Stan na
koniec roku
bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 1 991 980,93

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) =: ·•.~.·1.1,.1'~<;<\•1'.;.1 ·~ I 1461241,66
;-,....,; I·.~ •. I•.. ':• ł ~ 1699818,14

1.1. Zysk bilansowyza rok ubiegły " 1 ,Y'I ··:·•·,· .1 I 41 012.33 46 434,16

1.2. Zreallzowane wydatki budżetowe I Oc1I;!
I

,J I, Ud, i..:_•~. i 
1420229,33 1 653 383,98

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich .. . . . .. ····-···-·· sg1G/JnPJ 0,00 0,00

1.4. Środki na inwestycje oow~ •~••·•-· • ... ••··········1· ..Jfdhi!f'V\, I
Pr,d~..:i; .. --~-········••·•··•••··~••••••~~ , . 0,00 0,00

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i
prawne 0,00 0,00

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

1: 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) 1484401,91 1503771,64

2.1. Strata za rok ubiegły 1439639,05 1473550,03

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 44 762,86 30 221,61

2.3. Rozliczenie 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
budowie oraz wartości niemateńalnych i prawnych 0,00 0,00

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

2.9. Inne zmniejszenia 0,00 0,00
, ' 

li Fundusz jednostki na koniec okresu (82) 1 991 980,93 2188 027,43

Ili. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,•) -1 426 608,19 -1 668 925,78

1. zysk netto (+) 0,00 0,00

2, strata netto(·) 1 426 608, 19 1668925,78

3 nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00

I V I Fundusz (li+, -111) 565 372,74 519101,65

ZASTĘPCA BUR,\USTRZA

··1tónaPriiide1 
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
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INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
r----- -- ---- . ···-- - ---..--~---- -- .___ --··

UHL,','.I ;,:'. . l:. .J :> !\. J \'/ l' ,,.P,0/.A t:. I1.
\.i .t '.:-!i ;_-... '-' h~ :·-= ~- f i I

1.1 nazwę jednostki Kancelaria Ot!;1lna I
!

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Praszce
Dala 3 l [d. L'.G21 II

1.2 siedzibę jednostki i II _L 

Praszka I Ilość ··,l·wmil\¾w ,.ji::/tf(l;_[~ I_,., ~- . .. . . ... ............... 'li'lłii/F"
' ,. . 'I, łl-t..
L~..~::~..:.:: .,.. , .................................... ,:~•!:J1.3 adres jednostki

ul. MICKIEWICZA 8, Praszka 46-320 PRASZKA

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole realizuje cele I zadania określone w ustawie - Prawo
oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na wspomaganiu i ukierunowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Także w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej.,,,
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)

środki 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 trwalej utraty wartości. 2. środki trwałe 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. środki 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.środki 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 i prawne,
których wartość początkowa jest równa bądź niższa niż 500 zł podlega ewidencji ilościowej.

5. inne informacje

brak

)J...... Dodatkowe Informacje I objaśnienia obejmują w szczególnoścl:

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych
1.1. 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 dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia

tabela 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 ootyczy

Progmar, 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.wolterskluwer.pl, e-mall: bluro@progman.com.pJ



1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7.
dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem sianu 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.B. dane o stanie rezerwwedług 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. przepisówo 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 istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę międzywartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.15. kwotęwypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

nagr.jubil. - 9.900,00 zł, odprawa emeryt.20.202.25 zł, świadczenie urlopowe - 20.920,73 zł

1.16. inne informacje -brak --
2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

brak

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, 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 mogłybyw Istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy Jednostki

brak
Progman Finanse Premium 11.3.S.8, Walters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 SB 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mall: bluro@progman.com.pl
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Zal.do inf.dodatkowej za 2020 rok 

Główne składniki aktywów trwałych Publicznego Przedszkola nr Z 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 Przemiesz~en początkowej początkowej obrotowego

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

1 z 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 

1. Wartości niemat. i prawne
2. Środki trwałe
1) Grunt 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00

2) Budynki 1350 884,70 0,00 0,00 1350 884,70

3) Obiekty inżynierii lądowej 0,00 0,00 0,00

4) Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

Maszyny, urządzenia
5) i ogólnego zastosowania 4 856,69 0,00 0,00 4 856,69

Maszyny, urządzenia
6) i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00 0,00

7) Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00

8) Środki transportu 0,00 0,00 0,00

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,

9) gdzie indziej niesklasyfikowane 26 332,09 0,00 0,00 26 332,09

:,:~1\4s{~ij73fis :S~"i;::o;cfo t.•t:i~i:{ó1og ;2;;~t6ioci ;;~ ;.::/.c_.;;so;cio ~~}~ifą790 -~~::Có.;óó. ... : ... '. . . ... i-.>. · .; :i_: ci;po· ~-\·\.h 4S1:Ó73A8RAZEM: ;·,;i:~·,~oji;JQ
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Umorzenie
stan na

początek roku
obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

Amortyzacja
Aktualizacja za rok obrotowy inne

Ogółem
zwiększenie

umorzenia (14 Zmniejszenie
+ 15+16) umorzenia

Umorzenie -
stan na koniec

roku
obrotowego
{13 + 17-18)

Wartość netto składników
aktywów na początek roku

obrotowego

Stan na początek
roku obrotowego [3·

13)

Stan na koniec
roku obrotowego

[12-19) 

13 14 15 .16 17 .18 19 20 2.l 

0,00 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
725 869,94 33 772,12 33 772,12 759 642,06 625 014,76 591242,64

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

4 856,69 0,00 4 856,69 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

26 332,09 0,00 26 332,09 0,00 0,00
. . . . ,.., '' ... ·~·~ ~ .........·., _,,. . ~

. ·• '. · 1s1 Q?ą,?i , .. ,..;1Q;QO. ,:a·•: ><.· $3 772~12 . .. .. Ó,Ó.o . " . 33itiJz :.. : ·.· ..·},;oó
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Załącznik do informacji dodatkowej za 2020 rok konta 013, 014, 020, 072

Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce

Wartość
Zwiększenie Zmniejszenie wartości

wartości początkowej początkowej Wartość

początkowa 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 Aktualhacja Przychody Przemieszczenia (4 + 5 + 6) Zbyde Likwidacja Inne (8 +9 + 10) (3 + 7-11)

1. Pozost.śr.trwałe '142614,39 0,00 60474,14 0,00
..
60474,14 ·o~oo 0,00 0,00 0,00 203 088,53 

z. Programy komputerowe 756,45 332,10
·• 332,10 0,00 1 088,55 

3. Zbiory biblioteczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM: 143 370,84 0,00 60806,24 0,00 60806,24 0,00 0,00 0,00 0,00 204177,08 

Wartość netto składników

Umorzenie-
aktywów na początek roku

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego obrotowego
Umorzenie - stan na

stan na Ogółem koniec roku
początek zwiększenie obrotowego

roku umorzenia Zmniejszenie (13 + 17 - Stan na początek Stan na koniec
Amortyzacja roku obrotowego roku obrotowego

obrotowego Aktualizacja za rok obrotowy inne (14 + 15+16) umorzenia 18) (3-13) (lZ-19)
. _,_. --:_:-.,.;..:.,-··~,~--.' : ·:o,oJ>.: .. . "cfóó ~ ..... .. .. ~--- ·-;: ..,; :,;- __ - - .. ~ ..... ····· ·o:i5ó -:203 Ó88,53 .:·, ~:~ ~:•/ ~ :!; -~-i~:·~,·

'=-.14Z;6;L4;~9 . •... _, '
60474,14" ,. ,. '60 474,14_ 0,00 0,00

---~7-56•45
··-. ::4·r_7"'· ·- ... --,_ ~- .- .•• -.::.' -e.· •.-..... .

/332;i6 tt/· 3~2,1cf ~~-·_:~ ... .. ·• ...
0,00

. - • ...R... .;:--..,--~ .. :: :.:.o,oo~ . .1088,55 -0,00 :
. . I.

-~-. :·~

--:\: '.f"f ·. 0;00 .·.· : ·:~i'. .--§o;óo .:. ·o,oQj
.

•·J .'· . :,:·.•·· . .-:- - ,:- .. ., ·o,oo. :_,;;...:i,,_·., .. ::-,.-·_·. -:> . ,::\~; . 0,00 .. - ..0,00 ·.,·

·- . •"'" •:::· ... .. tł\•._-_•· ·-

143 370,84 0,00 o,oa 60806,24 60806,24 0,00 204177,08 0,00 0,00 


