.

'

Ul~ZĄD GMIN Y

~
BILANS

Nazwa i adres j ednostki sprawozdawczej
Ceninim Usluc Wspólny<h Gminy Wiodawek
ul. Szkolna 15
87-853 Kruszyn

Waności

sporządzony na dzień

0,00

niematerialne i prawne

Urąd Gm~odawek

3 835,ol A. Fundusz
0,00 l. Fundusz jednostki

6 153,42

3 835,02 11. Wynik finansowy netto(+,-)

6 153,42

3 835,02 1.1. Zysk netto(+)

I.I.Grunty

1.2.Strata netto(-)

1.2. Budynki,lokale i ob.inżyn.ląd.i wod.

III. Nadwytka środków obrotowych (-)
6 153,42

1.5.1nne środki trwale

B. Państwowy fundu sz tdowy

C. Zobowhtunia dlu&ot'erminowe

3 .Środki przekaz.na potzet inwest_

D. Zobowi'!Z"nia krótkoter. i fundusze
IP«ialne

l.

Należności długoterminowe

Zobowiązania

krótkoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

! . ! .Zobowiązania

z

l. l. Akcje i udziały

1 .2.Zobowiązania

wobec budżetów

dostaw i

usług

i

innych świadczeń

1.3.1nne długoterminowe aktywa finans.

l.4 .Zobowiązania z

m ienia zlikwidow. jednostek

tytułu wynagrodzeń

1.5. Powstale wbowi'17.ania
458,28

B. Aktywa obrotowe

tytułu

1.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

1.2.Papiery wanościowe długolenninowe

Wartość

Stan na konie~(

roku 'SĆ: •. ...

roku

-45 984.35

:-sn65;'so

649 345,56

744 725,26

-695 329,91

-800 190,76

-695 329,91

-800 190,76

52 596,05

59 300,52

52 596,05

59 300,52

~(QJJq;QJ

od' .... . . . . ........
1-?IS

V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

2.1nwestycje rozp.(śr.trw. w budowie)

V.

,

3 835,02 IV . Odpisy z wyniku finansowego (-)

1.4 .Środki transportu

III.

2 (
9 3. 2019
J

. dz....
Stan na po<zątek

PASYWA

l. Środki trwale

techniczne i maszyny

u l. Królewiftli4J7

31-12-2018 r .

Stan na koniec
roku

11 . Rzec:zowe aktywa trwale

1 .3 .U rządzenia

""" T A R I A T

87-800 Wiodawek

6 153,42

A. Aktywa trwale
l.

.

Adresat:

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Stan na początek
roku

AKTYWA

V:}--!} C ŁAWEK

T<'

l 965,46

622,99

4 997,00

5 940,00

25 290,45

30 365, ł8

20 343,14

22 372,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 6 11,70
,,...,,.,.,,.,.
,,
,...,

3 835,02

0,00 1.6.S uma obce( depozyty, zabezpieczenie)
1.7.Rozliczenia z tyt. środków na wydatki
budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych

l. Zapasy

1.8.Rezerwy na zobowiązania

l. l. Materiały
1.2.Półprodukty

i produkty w toku

ł .3.Produkty gotowe

1.4.Towary

11. Należności krótkoterminowe
l. l. Należności z

tytułu

1.2.Należności

od

1.3.Nalemości

z

dostaw i

458,28
usług

0,00 11. Fundusze specjalne
l . l .Zakładowy

458,28

budżetów

tytułu ubezpieczeń

fund usz świadczeń socjal.nych

1.2.1nne fundusze
i innych

E. Rozliczenia międzyokresowe

świadczeń

l .4. Powstale należności

l. Rozliczenia rni~okresowe przychodów

0,00

1.5.Rozlicz.z tyt. środków na wyd. budżet. i z
tyt. dochodów budżet.

m Środki p icniętne

Ił .

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00 F. Inne pasywa

0,00

0,00

l . ! .Środki pienięme w kasie
l .2.Środki pienięme na rach. bank.

ł.J .Środki picnięme państ. fund. celow.
l .4.lnne środki pienięino
IV Krótkoterm in. papiery wanościowe
V. Rozliczenia rni~okresowe
C. Inne a ktywa
SUMA AKTYWÓW (A+ B+C)

6611,70

3 835,02 S UMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)

""

Centrum~
sług Ws 'lnych
Gminy
ek

2 9 MAR. 2019
rok,

miesiąc, dzień

An

e

• ~

l

l J H. Z t-\ D

G M I N Y

WJ.OCLAWEK
SEI<R E T A R I AT

l

RAC HUNEK ZYSKÓW I STRAT
JE DNOSTKI (WARIANT
PORÓWNAWCZY)
Ctntrum Utłu c Wspólnyth Gminy
Wlod•wtk
uL Szkolno l S
87-ISJ IVvnyn
Numer odentyfibcypty
REOON 366047995

Rachunek :r:ysków l strat jednostki
(w1rill nt porównawc:r:y)

Wp/.

z9. 03.

rl7

r

Adra• t:
lun.,d Gminy Wloctowtk
u l Knlłnri«ko 7
87-800 Wlod•wtk
wysłać

sporządzony

W'lia

l

....

S1an na konoec roku
boct.,cgo

A.

Przychody netto ze sprzedaty i zrówna ne z nimi, w tym:

5 591 ,64

3 816,10

l.

Przychody netto ze sprzedaży produktów
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze
wyposażenie w środki obrotowe)
Zmiana stanu produktów (~Yi~kszenie- wartość dodatnia, zmmeJszenie - wartość
uj emna)

4 6 11,50

3 816, 10

Ił.
Ił l.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV.

Przychody netto ze s przedaży towarów i m ateriał ów

V.

Przychody z

tytułu

dochodów budżetowych

działalności

B.

Koszty

l.

Amortyzacja

Ił.

Zutycie materiałów i energii

operacyjnej

980, 14

0,00

710 500,79

8 16 387,47

l 343,70

23 18,40

108 550,60

125 788,97

92 955,99

131 481 , 12

Ił l.

Usługi

IV.

Podatki i opłaty

2 500,00

2 500,00

V.

Wynagrodzenia

403 010,3 1

446 037,29

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świ adczenia dla pracowników

89 746,77

97 577,53

Vll.

Pozostale koszty rodzajowe

12 393,42

lO 684, 16

VIII

Wartość sprzedanych

IX

Inne świadczenia fm ansowane z

X

Pozostale obciążenia

c.

Zysk (strata) ze sprzedaty (A - B)

-704 909,15

-812 571,37

9 520,80

12 257,36

9 520,80

12 257,36

-695 388,35

-800 314,0 1

58,44

123,25

58,44

123,25

-695 329,91

-800 190,76

-695 329,91

-800 190,76

obce

towarów

1 materiałów

budżetu

D.

Pozostale przychody operacyj ne

l.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Ił.

Dotacje

III.

Inne przychody operacyjne

E.

PoU>!tale koszty operacyjne

l.

Po1..ostale koszty operacyjne

F.

Zysk (strata) z działalności operacyj nej (C + D - E)

G.

Przychody finan sowe

l.

Dywidendy i udziały w zyskach

Ił.

Odsetki

III.

Inne

H.

Koszty finansowe

l.

Odsetki

Ił .

Inne

l.

Zysk (strata) z

J.

Wynik zdarzeń nad zwyczajnych (J.I.- J.ll.)

dzia ł a l ności

gospodarczej (F + G - 11)

l.

Zyski nadzwyczajne

I ł.

Straty nadzwyczajne

K.

Zysk (strata) brutto (l

L.

Podatek dochodowy
Pozos tałe obowiJtzkowe zmniej zenia zysku
ś rodków obrotowych

M.

N.

:l:

J)
(zwiększe ni a

str aty) oraz

--· 1PJ

(główny księgo

lNY

h z

nadwyżki

-695 .llJJ....?J. ~t:~~ł!Yd1~i7.6

Zysk (strata) netto (K- L- M)
20 19.03 .29
(rok, mi esiąc, dzień)

.. 1

\.)

bez posma przewodnoego

poprudniego

L

BQŁZfĄA-

Podps ..

na d z.1eń 31.12.2018 r.
Slan na koniec roku

2019

Grrtn~~wek
······················
..................

WJ7J.

,.,.. _~·Jfi >

ch

.,

llJRZĄD GMINY
WJ,OCLA\.VEK
"-; E 11( n E T A R I A T

R~:~: 2 9. 01 zo19

Centrum Usług Wspólnych Gminy
Wł ocł awek

Zestawienie zmian w fundu szu jednostki U rząd Gminy Włocła~ {;

ul. 1.kolna 15
87-853 Kruszyn

Sporządzony

Numer identyfikacyjny REGON

na dzień 31.12.2018

ul. Królewiecka 7
..
87-800 Włocławe ')>od!Y.S

. . .. .

a r' A

Wysłać bez pisma przewoan\f go
Stan na koniec
roku
Stan na koniec
poprzedniego
roku bieżącego

366047995

)

S84 122,22
707 253,10

649 34S,S6
807 364,60

1.1

Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.
2. 1
2.2

Zrealizowane wydatki budżetowe

707 253, 10

807 364,60

642 029,76
626 886,05
15 143,7 1

711 984,90
695 329,9 1
16 654,99

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok

649 34S,S6
-69S 329,91

744 72S,26
-800 190,76

-695 329,91

-8001 90,76

-4S 984,3S

0,00
-SS 46S,SO

l.

Fundusz jednostki na

l

Zwiększenia

Ił

początek

funduszu ( z

tytułu

okresu (BO)

Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki
Środki na inwestycje

Aktualizacja środków
Nieodpłatn ie

trwałych

otrzymane środki

trwałe

i inwestycje

Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (poł ączonych) j ednostek
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
Porostałe

odpisy z wyniku finansowego za rok

bieżący

Innezwiększe nia

Zmniej szenia funduszu j ednostki
Strata za rok ubiegły
Zreal izowane dochody budżetowe

Aktualizacja środków
Wartość

trwałych

sprzedanych i n ieodpłatnie przekazanych

ś rodków trwałych

i inwestycj i

Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (poł ączon ych ) jednostek
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

Inne zmniej szenia
Fundusz jednostkj na koniec okresu (BZ)
bieżący(+. -)

Wynik finansowy netto za rok

l.

Zysk netto(+)

2.

Strata netto (-)
dochodów samorządowych j ednostek budżetowych,
obrotowych samorządowych zakładów budżetowych

V

ubiegły

Dotacje i środki na inwestycje

III

IV

budżetowej

Nadwyżka

nadwyżka ś rodków

Fundusz jednostki (poz. 11+, -lii-IV)

GŁ

'\.r

NJ••../

-GOWY

~

b)SZ

Z9 MAR. 2019

KIEROWNIK
Centrum Usług
lnych
Gminy
awek

1

UU.ZĄD GMINY

~

~WŁOCŁAWEK

S E K R E T A R IA T
INFORMACJA DODATKOWA

Wpł.

z9. 03.

linia
l.

\V prowad unie do sprawot.da nia finan_sowego, obejmuje w

l

Dane Jednostko sprawozdawcuJ

1.1

N•rwf jednoSiki

szttq:ólności:

~

.......

jpfl~
. .......""""'.v.Y../'")""" ······
.. .... I'DOpiS .':.o.;.pfJ.

l·rl ···

VJ

Centrum Usł\lg Wspólnycli Gmony Włocławek
1.2

701Q

Sieddbf jednostki
Włocławek

1.3

Adresjed nost ki
87-853 Kruszyn. ul Szkolna 15

1.4

Po<btawowy przedmial

Centrum

Usług

d:z.illaln ośd

jednostki

Wspólnycli zapewnoa

Jednostkarm obslug1wanynu

są Szkoła

obsługf

ndmmostmcy]n'l, organol8C)'Jną o finansową Jednostkom organozacyJnym gmony zahczanym do sektora finansów pubhcznych

Podstawowa z

Oddz.1ałamt

lnteg.racyjnyrm 1m Polsk1ch Nobhstów w Kru.szyme 1Szkoła Pods:tawowa z OddzutJama IntegracyJnym t am Januw

Korczaka w Smól01ku Na zasadz.oe porozumienoa, Centrum Usług Wspólnych zapewnoa obslugf ndmonosttacy)n'l, orgaAizacy)ną

1 finansową

Gmmnemu

OśrodkoWI

Kultury v

Kruszyme 1 Gmmnej 81bhotece J,ubhcme1 w Kruszyme z fihll w Smól m ku.

l.

Ws kaz.an ie okresu objetego s prawozdanie-m

Przedmo01owe sprawozdanoc finansowe obeJmuJe rok obr01owy od Ol Ol 2018 roku do 31 12 2018 roku
3.

\Vsbunie, ie spra",.·ozdanie finansowe uwitn dan t 1-a:ne

W sprawozdanou wykazane"' daneJednostkowe Centrum
4.

O mówie.nie

przyjętych

Usług

Wspólnych Gmony Włocławek

uud (polityki) rachun kowości. w tym mt lod wyceny a ktywów i p AJywów {tttkie a mortyucji)

l Sprawoulanoe fonansowe zostało przygorowane zgodno e z wymogamo Ustawy z ania <9 wrzesnoa 1994r

o racnunkowosco ooowoązu)ącymo Jeanostko w sprawozoanou linansowym
Centrum Usług Wspólnych wykazuJe soę z.danenia gospodarcze zgodnoe z ich tteścoą ekonomoczną Aktywa o puywa wycenia się w sposób n..tępujący
l Środki trwale oraz wartośco niematonalne i prawne - pochodzące z zakupu według cen nabycoa łub kosztów wytwOrzenia, łub wartOŚCI przeszacowaneJ. pomnoeJszonych o odposy
umorzenoowe, a także o odposy z tytuł\1 trwalej utraty wartośco Otrzymane noeodpłatno e na podstawoe decyzJ o włdcowego organu- według wanośco określoneJ w tej decyzJo
Otrzymane na podstawoe cbrowozny - wedrug wartośco wynokO)ąceJ z umowy darowozny, a przypadku JOJ braku. w wartośco rynkoweJ na dzoen nabycoa
2 Pozostale środko ~·wyceno a soę wedrug cen zakupu, kontu wytwOrzenoa. wartośeo określoneJ w decyzJo o przyznano u
3. Zboory bobhOIOCzne poc:hodzące z zakupu wycenoa według cen zakupu łub cen nabycoa. pochodzące z darowozny - według wartosco szacunkoweJ, stanowoące noedobory/nndwyżlco,
UJawnoone w ttakcoe onwenwyzac)o - odpowoednoo według posondanycll dokumentów
4. Środko ~e w budowoe - w wysokośco ogółu kontow pozoSia)ącydl w bezpośrednom zwoązku z och nabycoem łub wytwo<unoem. pomnoeJSZ<>nych o odposy z tytułu utraty
wartoŚCI

5. Naleznośco o zobowoązanoa - w kwocoe wym"88Jącej zapłaty

Wartość środków trwałych zmniCJSZBJił odpisy amortyzacyjne lub umorzemowe dokonywane w celu uwzgl~mcma utraty 1ch waności na skutek utywama lub upływu czasu
Jednostka dokonuJe odposów amortyuocy)nych środków trwałych Jednorazowo na konoee roku budutowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych
wprowndzonych do ewodenCJI w coągu roku ustalonaJest w proporCJo do okresu uzywan oa w danym roku RozpocZfeoe amortyznqo środków trwałych następUJe od poerwszego
miesoąca następującego po moesoącu. w którym środek trwały P"ZY.J~O do uzywanoa, do końca moesoąc a, w lctórym następuje zrownanoe
sumy odposów amortyzacyjnych z Wllrt0Śc1ą początkową lub w lctórym postawoono JC w stan hkwodacJ o, zbyto łub stwoerdzono och noedobór
Odposów omortyzacy)nycll łub umorzeruowych dokonuJe soę stOsuJąc stawko określone w przeposach o podatku dochodowym od osób prawnych Metodę 14 stosuJe soę do wszystkoch
środków trwolych
Srodko ~e o wartoóeo od l O 000 zl umarza (amortyzuj<) soę sukcesywnoe
Umorzenou w pełneJ wartośco , poprzez sposanoe w koszty. w moesoącu przyJfelO och do uzywanoa podłegn)ą pozostsłe środko trwale (wyposazcnoc) do 9 999.99 zł
Wartośco noematonalne o prawne o wartośco od ł O 000 zl umarza (amortyzuje) soę sukcesywnoe
WartoŚCI n1ematenalne 1 prawne o wartości do 9 .999,99 zJ podleglję urnorzemu w pełneJ wartoŚCI, poprzez sp1san1e w koszty, w m1es1ącu przyJ~Ia 1ch do uzywania
Powstałe środk1 trwałe o wartOŚCI od 201,00 zł do 9 999,99 zł ewidenCJonowane są 11ośc1owo

1

wartoŚCIOwo na konc1e 013 Środk1 trwałe, których wartość me przekracza 200,00zł -

podłegają ewodenCJI oło!coowej (nie ksofguje się tych środków w ramach konta 0 13) Pozostałe środko trwałe o wartości do 9 999,99 zł podłegają sposanou w koszty w moesoącu

przyjfeoa och do używanoa

5.

Inn e inrorma cje

Noe dOłycZy
objd n ien iłl

obejmuj, w nc-zqółnośd:

11.

Dodat kowe in rormacje i

l.

Zakres z:miaa w ewidencji .ł rodków

1.1.

ncugółowy u k res zmi111n w1u1o.ici grup rodzajowych środków t~ałyc h. wartości nie ma terinlnych i prawn ych, uwierający stan tych Aktywów na pocz.ątek rokt
obrotowego, zwię-kszenia i zmniej szen ia z tytulu: aktu ali ucji wtu1ości, n abycia, rozc hodu, prz.tmieszcunilll wewnętrzntgo oraz s tAn końcowy. a dla maj111ku a mortyzowAn ego

trwałych

- podobne p rudstlllwit-nit sta nów i tyt ułów :r..mian dotychcusol'ttj amo rtyucji lub umorzen ia
Szczegółowy

1.2.

zakres zmoan wykazano w załącznoku l

Akh.11ln 4 "'lrtoU ryn"-o..,..

środków trwałych, w ł)m

dóbr kullury - o ile jednostka dysponuje taki mi inrormJicja mi

Noe dotyczy
1.3.

Kwotę dokon a nych w trakcie ro ku obrotowego odpiJów
d h• goctrminowych Rktywów rin1nsowych

aktuali2ujących ~•rtośł aktywóv. crwałyc h odrębn ie dla d łu gotermi n owyc h

1k1ywów nierinansowyc h Ol'1l2

INte dotyczy

1.4.

wartoU l""ntów ui}tlf.o.,.anych wiecz)kie

lN te docyczy
l .S.

wartoU: niumortyzo-an) c-b lub
leasin gu

nieumarz.anycłl

pru:r.jKinottlo.f irod k6w

'"'•ł)c.h,

uty.an)tb na pocbtawie umów najmu,

d2ieria~y

i ian)ch u m~. w l) m z. t) tulu umów

N•e dotyczy

1.6.

liczbę 0r111 w•rtośł

posi.•dan ych papierów wartoicłow)ch, w tym akcji l

udzia łów

onu dłuin ych fJMpitrów

wartościowych

N te dotyczy

1.7.

da ne o odpi.sach aktuallz.uj.cych wart~ naletnokł, u "M<Skuanłt:m Sianu na pocątek roku obrotOWf'IO. zwiębuniach. wykonysta.-iu,
obrolo,.ego. • uwqlędnlenlem naleiaoici lioanJO,.) tb jednoJ~ek umorądu ltr')lori•lnego (stan potynek ugroion)tb)

ro.cwl~niu

i Sil nit •• koniec roku

N te dOł)'tzy

1.8.

da ne o sunie rut"" wedlug celu kh utworzenia na

f)OClllłtk

roku

obrotO"fłO, ~iek.łzeni.acla.

wykorzystaniu, rozw~niu i s tanie koRcowym

Ntedocyczy

1.9.

pochlał

zobo,.i4zoń

a)

powyzq l roku do 3 III

d lugoterminoW)dl o pozosiJII)'m od dnia bilanso""'ego, pn.ewid).,..anym umo"'• lub wyniUj.cym z innqo

ł}tulu

pn.-nqo. okresie spłaty:

N1e dolyezy

b)

powyzq 3 do 5 lal

N te docyczy

c)

powyzq51at

Ntedocyczy

1.10.

~ol~zobo,.l..-ń w l) luacji gdy jednoliko ~alilikujeumo")' ltulngu zgodnie • pn:tpi!łmi poda lkO")ml (leasing opentcyj ny), a ,.edlug tli-upiJ<\,. o nchunko,.ośd bylb)
lo l~aJing finansowy lub zwrotny z podziale-m na D·otł t.obo"'"i4J.:ań 1. tył u lu lta.Jingu fin an.JO"tgo lub ltaJingu zwrotnego

N te dotyczy

1.1 1.

ł•a"• b otę ~obowi4uń

ubezpiecz.oayc.h na maj.tku jedno.ttki :re _.sk.a.unie:m

chan~kltnt

i fonny tycb ubupietten

N 1e dotyczy

1.12.

łączn~

DOl f zobowi.uń warun kowych, w tym równid udzielo nyc h prttz jed n oJtkę gwarantji l
ubupieczonych na m ajątku jednost ki oraz charakitru i formy tych ubezplecuń

JlOrę<:z.tń. także

wekslowych.

ni~yk.Runych w

bila nsie:. t.e ws&ulliHtie:n

zobowi4u ń

IN•• dotyczy

1.13.

..yku iJiolnych poqcjl aynoycb l blernycb rozliczeń międqoknso")th. ,. lym
war1oki4 ołnymllł)'C'h fiaan.sowyc:h składników ak1ywów a zobo""i4zanłe:.111 upłał) u

Polę
n~

lN te docyczy
1.14.

i4nn• k"ot ę otn.yma n) th pn.ujtdnostkę gwan~ncji i poł'fU-tił nie:wyk.au n)ch w bila nsie

IN•• dotyczy

1.1 ~.

kwott

wypłaconych

irodk6w

Nłi!J'ody Jubtleuszowe

1.16.

inne informacje

N te dotyczy

pitnięi.aycb

3 382,80 zl

nA iwiadcztnia pnco" n ku

tt)n n)th rozłieuń młęd:qOknJOW)d• kosztÓw Jlano"i4CJCh różni<:ę międ:t.:)

2.
2.1.

wysokość

odpisów aktu alizujących wartość zap1uów

N ic dotyczy

2.2.

koszt wytwor-uni Aś rodków

trwałych

w budowie. w tym od selki ora.z. różnice k unowe, któ re powięknyły kont wytworzen ia środków trwAłych w budowie w roku obrotowy m

BRAK
2.3.

kwotę

i charakte r posz.cugólnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej

wartości

lu b które wyst-pily incyden ralnie

BRAK

2.4.

informację. o kwocie na leżności z tytułu podatków realizowanych przez o rgany poda l kowe
sprawoulaniu z wykon ania planu dochodów budie.towych

podległe

min iJitrowi

właśc iwemu

do s pn w finansów publiu nych wykAzywa nyc h"'

Nic dotyczy

2 .5.

inne infonn11u:je

BRAK

J.

Inne in fonnacj e

niż

wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na oc:enę sytu acji m ajątkowej i fin 1nsowej onu wynik finRosowy jednostki

BRAK

GŁÓV'~ .KSfGOWY

/f.~iffe~r..ybysz

29 MAR.1019
data

Załączniki:

l . szczegółowy zakres zmian wartości majątku jednostki

Kierownik Jednostki

KIEROWNIK

Centrum Usług Ws "lnych
Gminy ocł ek

An

•
Załącznik

Szczegółowy

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu
w bilansie
U rząd zenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)

Stan na początek
roku obrotowego
BO

Razem wyszczególnione

składniki

Stan na koniec
roku obrotowego
Zwiększen ia

BZ

Zmniejszenia

7 728,00

Inne środ ki trwałe (gr. 8 KŚT)

Szczegółowy

nr l

zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:

7 728,00
841,40
8 569,40

841,40

aktywów

zakres zmian wartości

umorzeń

8 569,40

0,00

0,00

grup rodzaj owych środków trwałych:

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według
w bilansie
Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)
Inne środki trwa łe (gr. 8 KŚT)
Razem

układu

Stan na początek
roku obrotowego
BO

Stan na kon iec
roku obrotowego
Zwiększen ia

l 574,58
841,40
2 415,98

KIEROWNIK

Centrum U ;tuo Ws lnych
Gminy
ł ~ek

z

An

Zmniejszenia

BZ
3 892,98
841,40

2 318,40
2 318,40

0,00

4 734,38

