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

Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o finansach 

publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej.
1.       Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

 Regon: 160291921 , PKD: 8510Z

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

 01.01.2019 r.  – 31.12.2019 r.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

 Nie dotyczy

siedzibę jednostki

ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 49-300 Brzeg

adres jednostki

 ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 49-300 Brzeg

podstawowy przedmiot działalności jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki

 Przedszkole Publiczne nr 5

a)       Środki trwałe - to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na 

potrzeby jednostki. Do podstawowych środków trwałych zalicza się środki trwałe własne zakupione oraz otrzymane, których wartość jednostkowa przekracza 10 000 zł służące działalności 

podstawowej. W jednostce środki trwałe stanowią w szczególności nieruchomości - w tym grunty i budynki oraz maszyny, urządzenia i inne rzeczy. Przyjęcie do ewidencji księgowej zakupionych 

środków trwałych  następuje według cen nabycia. Cena nabycia środka trwałego obejmuje: cenę zakupu należną sprzedającemu, łącznie z VAT, pomniejszoną o rabaty, upusty i inne 

zmniejszenia, koszty transportu, załadunku, wyładunku, a także koszty montażu i innych czynności poprzedzających oddanie środka trwałego do używania. Środki trwałe w dniu przyjęcia do 

użytkowania wycenia się:  * w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki samorządu terytorialnego:  w wartości  określonej w decyzji  o ich przekazaniu, * w przypadku nieodpłatnego 

otrzymania, spadku lub darowizny: w wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości określonej w umowie o darowizny lub o nieodpłatnym przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na 

podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. * w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji  - 

według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej. Ujawnione nadwyżki wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą ich 

zinwentaryzowania. * w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.  

Zdjęcie z ewidencji księgowej środków trwałych następuje według cen nabycia lub pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe umarzane są przy zastosowaniu stawek 

amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych od środka trwałego (z wyłączeniem gruntów) dokonuje się w drodze 

systematycznego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka 

trawłego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, 

niedoboru. W jednostce przyjęto metodę amortyzacji liniowej środków trwałych. Od środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych jednorazowo za okres 

całego roku w miesiącu grudniu.Wartość początkową środka trwałego przyjętego do używania powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie, w tym także o wydatki na 

nabycie części składowych lub części peryferyjnych (urządzeń współpracujących), których jednostkowa cena nabycia przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych tj. 10.000 zł w roku obrotowym.

b)       Wartości niematerialne i prawne - są to nabyte, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Przyjęcie do ewidencji księgowej wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia 

pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe lub odpisy z tytułu trwałej utraty wartości określonej w decyzji o przyznaniu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Zdjęcie z 

ewidencji księgowej wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.    Wartości niematerialne i prawne, których 

jednostkowa wartość przekracza 10.000 zł, ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na 

inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w updop. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od 

wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. 10.000  zł, a także będące pomocami dydaktycznymi (bez względu na ich wartość) albo ich nieodłącznymi częściami 

traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 

c) Pozostałe środki trwałe –  to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki.  Pozostałe środki trwałe obejmują: * bez względu na wartość początkową: meble i dywany, * 

środki trwałe o wartości początkowej powyżej 500 zł ale nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,- zł, dla których odpisy 

umorzeniowe są dokonywane w 100% ich wartości w momencie oddania do używania * środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w placówkach oświatowych o wartości 

początkowej powyżej 500 zł. Przyjęcie do ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych  następuje według cen nabycia wraz z dodatkowymi kosztami.  Zdjęcie z ewidencji księgowej 

pozostałych środków trwałych następuje według cen nabycia.
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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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

inne informacje

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

 Załącznik nr 1 - Tabela pn.: Główne składniki aktywów trwałych za 2019 rok

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

 Nie dotyczy

e) Środki trwałe w budowie (inwestycje) - to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia 

pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie. Przyjęcie do ewidencji księgowej  środków trwałych w budowie ( inwestycji)  następuje według ogółu kosztów pozostających 

w bezpośrednim związku  z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy  z tytułu trwałej utraty wartości. Zdjęcie z ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) 

następuje w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wycena na dzień 

bilansowy tj. 31 grudnia danego roku obrotowego  środków trwałych w budowie (inwestycji)  następuje  w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 

wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) Zapasy - obejmują materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby jednostki. Do materiałów zalicza się surowce i inne materiały podstawowe, materiały pomocnicze. Przyjęcie do ewidencji 

księgowej materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Zdjęcie z ewidencji księgowej materiałów następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Wycena na dzień bilansowy 

tj. 31 grudnia danego roku obrotowego  następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Różnice wynikające z zaokrągleń ceny jednostkowej materiałów lub podatku VAT zwiększają lub zmniejszają 

koszty rodzajowe.

g) Należności są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do 

jednostki korzyści ekonomicznych. Obejmują one należności od odbiorców i pozostałe należności. Przyjęcie do ewidencji księgowej należności następuje w kwocie wymagalnej zapłaty. Zdjęcie z 

ewidencji księgowej należności następuje w kwocie wymagalnej zapłaty. Wycena na dzień bilansowy tj. 31 grudnia danego roku obrotowego  następuje kwocie wymagalnej zapłaty, z 

zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.  Odpisy 

aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.  

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez  dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi w 

postępowaniu upadłościowym,

- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej 

wysokości należności, 

- należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest 

prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,

- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego  - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania 

lub odpisania ( odsetki za zwłokę),

- należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych  o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.

W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego 

zalegania za płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności.

       Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

  1) do 6 miesięcy – bez odpisu aktualizującego,  

  2) od 6 miesięcy do 12 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,

  3) powyżej 12 miesięcy lub w momencie przekazania sprawy do Sądu - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

   Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis 

aktualizacji.

  Niewielkie salda należności do wysokości nieprzekraczającej kosztów upomnienia i których nie ma możliwości wyegzekwowania podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.

d) Niskocenne środki trwałe -  pozostałe środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne których wartość początkowa jest niższa od 500,- zł nie są uznawane za środki trwałe.  Ich wartość początkowa 

podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, jednak z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ujęciu w ewidencji 

pozabilansowej. Środki te objęte są szczegółową ewidencją ilościową. Przyjęcie do ewidencji księgowej niskocennych środków trwałych nstępuje w momencie ich zakupu a zdjęcie z ewidencji 

księgowej w momencie ich likwidacji.

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

finansowych

 Nie dotyczy

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

 Nie dotyczy 

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 
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nagrody jublieuszowe: 25 956,95 zł

odprawy emerytalne: 0,00 zł

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy: 3 728,68 zł

1.16.

2.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

             Renata Toporowska 2020-03-23 Małgorzata Naumowicz

_______________________________ _______________________ ___________________________________

           (główny księgowy)       (rok, miesiąc, dzień)                   (kierownik jednostki)

 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 zagrożonych)

 Nie dotyczy 

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

powyżej 3 do 5 lat

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 zwrotnego

 Nie dotyczy

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

powyżej 5 lat

 Nie dotyczy

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

 Nie dotyczy

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

powyżej 1 roku do 3 lat

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

29 685,63 zł

inne informacje

 Nie dotyczy

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

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych 

finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

 Nie dotyczy

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

 Nie dotyczy

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

 Nie dotyczy

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

 Nie dotyczy

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

inne informacje

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

 Nie dotyczy

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

 Nie dotyczy



Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej poz. II.  1.1.

Lp./gr.

KŚT
Aktualizacja Przychody Przemieszczenie Zbycie Likwidacja Inne Aktualizacja

Amortyzacja za rok 

obrotowy
Inne

Stan na początek roku 

obrotowego (3-13)

Stan na koniec 

roku obrotowego 

(12-19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. ŚRODKI TRWAŁE 

Gr. 0 Grunty                33 280,30 zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł 33 280,30 zł        -  zł                       -  zł         -  zł                     -  zł         -  zł               -  zł                 -  zł                      33 280,30 zł             33 280,30 zł       

Gr. 1 Budynki i lokale           1 442 136,32 zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł 1 442 136,32 zł   629 226,47 zł         -  zł         36 053,41 zł         -  zł         36 053,41 zł   -  zł                 665 279,88 zł        812 909,85 zł          776 856,44 zł     

Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej              114 895,25 zł                  -   zł            11 135,00 zł                  -   zł               11 135,00 zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł 126 030,25 zł      90 029,59 zł           -  zł         1 174,20 zł           -  zł         1 174,20 zł     -  zł                 91 203,79 zł          24 865,66 zł             34 826,46 zł       

Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne                              -   zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł -  zł                    -  zł                       -  zł         -  zł                     -  zł         -  zł               -  zł                 -  zł                      -  zł                        -  zł                   

Gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania                11 565,96 zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł 11 565,96 zł        6 974,45 zł              -  zł         922,70 zł              -  zł         922,70 zł         -  zł                 7 897,15 zł            4 591,51 zł               3 668,81 zł          

Gr. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne                17 388,48 zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł 17 388,48 zł        9 280,13 zł              -  zł         1 594,38 zł           -  zł         1 594,38 zł     -  zł                 10 874,51 zł          8 108,35 zł               6 513,97 zł          

Gr. 6 Urządzenia techniczne                11 500,00 zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł 11 500,00 zł        383,33 zł                 -  zł         1 150,00 zł           -  zł         1 150,00 zł     -  zł                 1 533,33 zł            11 116,67 zł             9 966,67 zł          

Gr. 7 Środki transportu                              -   zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł -  zł                    -  zł                       -  zł         -  zł                     -  zł         -  zł               -  zł                 -  zł                      -  zł                        -  zł                   

Gr. 8 Narzędzia, przyrządy ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej 

nieskalsyfikowane                11 357,00 zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł 11 357,00 zł        11 357,00 zł           -  zł         -  zł                     -  zł         -  zł               -  zł                 11 357,00 zł          -  zł                        -  zł                   

RAZEM          1 642 123,31 zł                 -   zł            11 135,00 zł                 -   zł              11 135,00 zł            -   zł                    -   zł            -   zł                     -   zł   1 653 258,31 zł 747 250,97 zł        -  zł        40 894,69 zł        -  zł        40 894,69 zł  -  zł                788 145,66 zł       894 872,34 zł          865 112,65 zł    

2.
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (Konto 

księgowe 013)              274 187,45 zł                  -   zł            36 970,91 zł                  -   zł               36 970,91 zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł 311 158,36 zł      274 187,45 zł         -  zł         36 970,91 zł         -  zł         36 970,91 zł   -  zł                 311 158,36 zł        -  zł                        -  zł                   

3.
ZBIORY BIBLIOTECZNE (Konto 

księgowe 014)                              -   zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł -  zł                    -  zł                       -  zł         -  zł                     -  zł         -  zł               -  zł                 -  zł                      -  zł                        -  zł                   

4.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 

PRAWNE POWYŻEJ 10 000 ZŁ 

(Konto księgowe 020-01)                              -   zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł -  zł                    -  zł                       -  zł         -  zł                     -  zł         -  zł               -  zł                 -  zł                      -  zł                        -  zł                   

5.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 

PRAWNE PONIŻEJ 10 000 ZŁ (Konto 

księgowe 020-02)                  5 316,10 zł                  -   zł               1 996,00 zł                  -   zł                 1 996,00 zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł 7 312,10 zł          5 316,10 zł              -  zł         1 996,00 zł           -  zł         1 996,00 zł     -  zł                 7 312,10 zł            -  zł                        -  zł                   

6.
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 

(INWESTYCJE)                              -   zł                  -   zł                           -   zł                  -   zł                             -   zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł -  zł                    -  zł                       -  zł         -  zł                     -  zł         -  zł               -  zł                 -  zł                      -  zł                        -  zł                   

SUMA POZ. 2 - 6
            279 503,55 zł                 -   zł            38 966,91 zł                 -   zł              38 966,91 zł            -   zł                    -   zł            -   zł                     -   zł       318 470,46 zł          279 503,55 zł            -   zł          38 966,91 zł            -   zł    38 966,91 zł                    -   zł         318 470,46 zł                            -   zł                      -   zł 

OGÓŁEM AKTYWA TRWAŁE
          1 921 626,86 zł                  -   zł            50 101,91 zł                  -   zł               50 101,91 zł             -   zł                    -   zł             -   zł                      -   zł    1 971 728,77 zł        1 026 754,52 zł             -   zł          79 861,60 zł             -   zł     79 861,60 zł                     -   zł      1 106 616,12 zł            894 872,34 zł       865 112,65 zł 

          Renata Toporowska - główny księgowy dnia: 2020-03-23                  Małgorzata Naumowicz - kierownik jednostki

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH ZA 2019 ROK

Nazwa grupy rodzajowej składnika 

aktywów trwałych

Wartość początkowa - 

stan na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia wartości początkowej

Ogółem zwiększenie 

wartości początkowej 

(4+5+6)

Zmniejszenia wartości początkowej
Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

(8+9+10)

Wartość 

początkowa -    stan 

na koniec roku 

obrotowego (3+7-

11)

Umorzenie - stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia  

(14+15+16)

Zmniejszenie 

umorzenia

Umorzenie - stan na 

koniec roku 

obrotowego (13+17-

18)

Wartość netto składników aktywów
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