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Adresat

Komenda Gkirvna Policji

I. Wprowadzenie do sprawozdania finan§owego

Lp. Etvkieta Wartość

l

1,1 Nazrva jednostki Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.2 Siedzibajednostki Radom

1.3 Adres jednostki l l-go t-istopada 37/59 26-600 Radom

1,4 Podstarvorlr przedmiot działalnoścl jednostki Wvkonl,rl,anie na obszarze slvojego działania zadań rv zakrestc
oclrron1, bezpleczeńst\\,a 1udzi oraz utrzl,nranie bczpicczeństrra i
porządku publicznego,

ż Ckres sprarvozdawczv Roczn1, -20 1 9

J Agregat'l ('l'ak i x-ie) Nie
1 Cmówienie przyjętych zasad (poliĘki) rachunkowości Przvjęte zasad},(pollĄ,kę) rachunkolvości stosuie się rv sposób ciągł1,

dokonując rł, kolejnl,ch latach obrotorr,l,ch jednakorvego erupouania
opcracjt gospodarcz_vclr..jednŃowej rlłcenl, aktvrł,órr,. ustala się
lrl,nik finansorr1, l sporządza spralvozdatiie llnansorve tak. ab1, za
kole.j ne lata lnlbrmacje z n ich lwnikaj ące br,ł1, porórvn_vrl,alne.
Przvjęte zasadl,rachunkorłoścl są zgodne zzapisam1 our oru
rozporządzenia rr sprarłie rachunkolvości ofaz planó\\,kont dla
budżetu państrva" brrdżetórv.jednostek samorządu terytorlalnego.
jednostek budżetoul,clr. samorządorr1 ch zaMadórv budżetorłlch.
państwo\\,),ch lunduszr celo§,\,ch oraz państ\\,o\\,),ch.jednostek

budżetorrl,ch nrającr,,ch siedzlbę poza grarricamr Rzecz_vpospolitej
Pol skiel.
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r,rvceniane rł,g cen rrabl,cia tnvałe r,rl cenia się rł, ciągtl roku obroio\\,ego i uirnuje rł,ervidencji rvg rvzrrtości początkorvej. która
stanor.r,j. rv rizie odpłatnego nabvcia - cenę nabl"cia. rv razie lrt,tu,orzenia rł,e rłłasnvm zakresie koszt
rrł,§vorzenia; iv razie nabt,cia rł, drodzc darorvizn1, lub u, inn1, nieodpłatn1, sposób. jeżeli nie.iest możlilve
ustalenie cen.v nabl,cia składnika. jcgo lil,cen1, dokorruje się lrg cen), sprzedaż1, takiego sameeo 1ub podobnego
przedmiotu, lv razie nieodpłatnego otrz\,mania na podstarr,ie decvzji n,łaściivego organu (przekazLrjącego)

{.1 Metoda amorłzacji
Kod Metoda amorĘzacji Dodatkowy opis

4 środki tnvałe o rrartoścr
nteprzekraczającel l0 000
zł. podlegają jcdnorazowo
umorzcniu n, l00-Ło ri
mlesiącrr przvjęr;ia do
u4"wania. przez spisanie rł,

kosztv

Zasada obolviązuje do środkón,tnvałl,ch o rvartości nleprzekracza.iącel l0 000zł, rl,artości nicnratcrialrrl,cli i
prarvnvch o rvaItclści nieprzekracza.jącci 1 0 000zl oraz zbiorcirr biblioteczn_vch.

2 metoda liniowa Środki tnrałe anlortvzuje się przl,zastosorr,anitt starvek określorrl,ch rr,..Wl,kazie rocznrclr starvek
anlortyzacl,jnvch"" starrorviącl,ch załącznlk do ustarrł o podatku dochodolvrm od osób prarvnr,,ch Oiipisiilr
,,,-',,onr,rnclljn.vch dokonuje się od rvarloścl początko\\,ei poszczelólnvch środkórr tm,aĘ,ch począrrszr od
pienvszego dnia nliesiąca następującego po nliesiącu. *,który,nl ten środek przekazano do uĄlvania. do końca
tego nriesiąca_ rv któryrl następuje zrorrnanie sunrl odpisórv amortyzac!,]1l\,ch z tclr rvafiością początkową lub.
r,i,którympostalvionojervstanlikrlidac.li.zbl,tolubstuięrdzonotchniedobór Odrrjalvnronl,clrśrodtriólr
tnvałl,ch. nieob.lętvch poprzednio elvidenc.lą. ltnrorzcnie nalicza się począwsz},od nrtesiąca tiastęnll|ącego po
mtcsiącu" rv który,m środek rvprorvadzono do ervidencii. Odpis1 amort_r.,zacljne dokony,tvane są metodą iinio\\ą.
jednorazor,vcl na ostatni dzień roku obrotorvego, z lrrlączentem svtLracji zajścra zdarzenla gospodirczego r.,,

tra}icie roku obrotowego np. rch likli,idacji, zbvcia bądz niedoboru W prz1 padku znrianv lł,ańości początkorvc,j
środka tnvalego stopa amortvzacr.,jna nie ulega ztllanle, Stari,kę odprsu atrrortvzacvjnego od użl"rvanvch
środkórv tnvaĄ,ch, po raz pienvsz.v rłprorvadzonvch do erviclcncji (ujarłniorrl,ch). oblicza się r,i,edług
następującego wzoru: stopa roczncj amofil,zac.ji rv 9ó: l00% i'przcrvidvrvanv okres dalszego użylkorvania
środkatnvałego w}-rażon},rl latach Nie anroĄzujc się i nic umarza gnlntó\\ i prarva r.vteczystego rrĄ.tkorvania
gruntórł, oraz dóbr kultur), (dzreła sztrrki i cksponaty muzealne), Srodki tnvałc" które są uż\,tkowane na
podslarvie umo\§,uż},czenta. najnlu. dzierżar.1, lub innej ulno\\\ 0 podobnynl charakterze podlegają elvidencji
i amort_vzacji na zasadach przl,jętvch dla środkórv tr\\ał_vch ułasnvch. jeśli zaliczone zostaną do rvłasnl,ch
środkórv trrł,ałych, Wartości niematerialne 1 pra\\nc podlcgają amor1l"zacji metodą linio\\ą prz\ zlstoso\\Jnltl
starvek okreŚlonych W afi, l6ni ustarv1" o podatku dochodorłtrl od osób prarvrrl,ch, Odpisórł,anrortl,zacl,jn_v. ch
dokonuje się począrvszl, od pienr szego nllesiącll llJstęptqącego po rrriesiącu przr,,jęcia do użyrvania, do końca
tego miesiąca. rv którym następule zróurianie sum1, odpisórv amort},zacvjnvch z ich rvartością początkorvą.

Metody wyceny aktywów i pasywów
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rr artoŚc okreŚlol1a §' te.i dec},z]i. rt, razte uj artrltenia rr ł1 tliku przeprorr,adzone.j in$,9ntan,zacj1 rvartośc
rrlrrika.;ąca z posiadanvcli dokunlentiilv. a gd1, brak dokunrcntórr żódłolvl"ch. rvedług rvartości gotlzirvej
WańoŚc początkorr'ą środkórv trrl,ałr ch porvlększają ril datki ponicsione na iclr ulepszenic. rv trrn także rwclatki
na nabvcic częŚci składorrł,ch lirb pcn 1bryjnvch. którr clrjcdnostkol,a cena nabvcta przekracza kivotę. o której
l11o\\'a \\' usta\\ 1e o podatku dochoclorl,r,trr od osób prarrrrvch Srodkl tn\,ale uważa się za ulepszotre. gclr, suma
rvvdatkórr ponieslclnvch rra ich przebudorr,ę. rozbudolvę. rekonstrukc.lę. lub modenlizację rl danl,nl rokrt
podatkclwr m przckracza krvotę. o ktiire1 mowa w ustarvic o podatku dochodor.ilm od osób prarvnl,ch i rrl.datki
tc porvodLrją rvzrost \\'artoŚci u4tkowe.] \\ stosunku do rvartości z dnia przljęcia środkórv tnvałvch clo
użl'rvania. nlicrzone.j rr szczcgólności okrcsen uĄ,rvarria, zdolnośclą l1,1,§vtirczą jakością produktórv.
uzvsklrł'attlch za ponlocą ulepszonvclr środkólv tnr'ałl,ch i kosztanri ich eksploatacji. W razie tnł,ałego
odlączcnia od danego środka trrvałegtl części składo\\,e.i lub pery,f'er1,1nej rr,artośc początko\rą tego środka
zmnle,jsza się (od następnego trrtesiąca po odłączcniu) o różnicę nliędz\, ceną nabvcia (kosztem \§.t\\,orzenla
odłączonc'; częścr). a przvpadającą na nlą. rr okresie połączenia. sunrę odpisórr amort_vzacljn_vch obliczoną prz1,
zastosorvaniu metody amortvzacji i starvki anlclftrzacrjnej sloso\\,alrcj przl obliczcniu odpisót,
anlofir'zacljnl'ch tego Środka tnlałego. Jeżeli odłączona częśc zostanie następnie przlłączona do inncgo środka
tnl'ałego, rY nricsiącu przlłączenia zuiększa się r,r,artoŚc początko\\,ą tego rnncgo środ}ia o różricę_ o którą
Znlnle]Szono Środek. ocl ktorego tę częśc odłączono zgodnie z art. 169 ust, l6 i l7 ustarvr o podatku
docl'todorrlnl od ostib prałrrl,ch, \\'artośc początkorva środkórv tnvał_vclr oraz umorzenie podlegalą aktualizacji
\\\cen\ na rvantnkach okreŚlonych rr tldrębnvch przeplsaclr. Srodkl tm,ałe rv budorvie (inwest_vcje) zarórvno rr
ciągi.t rokLr obrotorvcgo._jak r na dzlcń bilansorrl rlrcenia się rvedług rzecz1,lriście ponicsiottl,ch nakłar]óii.
(kosztu rvr trvorzenia lub cenv nabvcia), Zbion, biblioteczne lrl,cenia slę \\, trakcie roku obrotor.vego i
rvProrvadza do erridencji szczegółorvc,j rvedług cenv zakupu. a ri prz_v-padku otrzvnrania lv fomiie clarorviznr.
\\'\'cenla się rr rvartoŚci okreŚlonu,] l umolvic darot iztlt,. natonliast przv braku rr. ,cenl,. rvartośc zbiorcirł,
rrl'ccnia się konrtsrlnte. ;ak rórvnlcż rr prz1lladku ujairnionej nadu,vżkt. u,oparciu o szacunek ich aktualnc,1
rYanoŚci, WartoŚci niematcriallle i pranne rvr cenia slę \\,g cetr nabl cia. a rv przl padku nicodpłatnego
przckazanta rvg rł,arlości określonej rl, dokuncncie przvjęcia,

9 zakupione nlateriałv
odnoszone są bczpośredrrio
rv ciężar kosztórł, rr dniu ich
zakupu

Matcrtał1 zakupionc rv trakcie roku i zapasv materlałó\\ z lat ubiegłr,ch ulmLrle się rl crr,idenc.ji szczegółorvcj
i]oŚctoiro-rvartościorvej ll,edług ccn zirkupu, Przvjęte dostarrl,rlateriałórv" na które brakjeszcze faktur
(dostari1 nielakturr:rvane). ri,edług dorvodu przr.lęcla. rvr cenia się rr cenaclr zakrrpu, Bezpośrednie kosz§,
Z\\ląZang z zakupetrr materiałórv. takie 1ak koSZtV tranSportu. załadttnku, ur]adunku. koszt\ ubezpieczenia
przcsl'łki. euidenclonu;e się rv kosztv Jedriostki rv clkresie lch ponieslenia. l\4ateriałi.,ujarrnlone a n]ctl.]ęle \\
crlidenc.li ilościorro-wartoścrori,ej ujnlu.je slę lr,cdług cenl,zakupu podobnego. co do rodzalu asort\lllclltt1
nrateriału lub poprzez uslalenlc \\,artoścl godzirvej Elvtdcnc,ję analitl,czrrą materiałórv prorvadzi srę rvedług
klasl fikacjl lvr drrlkórl budżctorrl,clt rr ujęctu ilościołro-rvatlościorrłt-n dane do err.iclencli pomocnicze.1
rvprorvadza slę na bieżąco, \le ujnluje się na koncle ..3 10" matcriałólv nt.racanvch dcl nragazlrru. którc utracił\,
s\\'oią p]erwotną wartoŚc. a nada.ją srę do dalszego \\,\,korzvstanla. Są oblęte eivldencją pozaksięgo\\,ą.
i l clśctolr ą,

8 lrt,ceniane wg waftośc1
ntlnltnalnej

Srodkr preniężne lr kasie i na rachunkach bankorrvclt t,vcenia stę rv rvartości nonlinalnej, Środki pienięzne
\§'rażone ii rł'alutach obcrch r,rlcenia srę nlc późlie.j niż na koniec klvartału, u,edług zasad oborviązującr,,ch na
dzień bllansorvr. po oborviązLqąc\ m na ten dzleń średnlm kursie ogłoszonl,m dla danej rvalutv przez NBP
Należności l zobolviązaniaJednostkr r§,ccnia się lł,rrł,sokości rrł,magające.1 zapła§". Należności i zobolviązanla
\\Yrażonc rv lralutach obcvch rrrcenta się nie późnlej niż na konięc krvartału. rvedług zasad oborviązującl,ch na
dzleń bilansorrr,. po oboił,iązuląc\ln na tcn dzień średninl kursie ogłoszont,ni dla danej rr,alut},,przez NBP,
Odsetkr od trależroścl l zoborvtązań u]mu|e slę rl kslęgach rachtmkorrl,clr l,monręncie ich zapłatv. lecz nie
PÓŻrie] nrż pod datą ostatniego dnla kł,artałtt w rrlsokości odsetek należnych na koniec tego klrartału. Na
konicc roku rrlkazujc się rt brlansie klvotę należlych odsetek, tj. naliczonl,ch. lccz nie uiszczolrr,cli. Wr.rlik
linatrsorrl' Jedrrostki stanorl,1 różricę międn, osiągniętr,nri przez Jcdnostkę przvchodanri a ponieslotll mi
kosztaml \Vrnikflnanso*ł, lednostklustalanr,.jestnapodstarr,iee*,idencjinakontaclrzespołu;1 _Koszty.
rvedług rodzalórl i ich rozliczcnle orirz zespołu 7- Przl,chodr,, dochod.v i koszt1,,

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i ołrjaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)
Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
początek roku
obrotowego

Aktualizacj a Natlycia przemiesz czenia
wewnętrzn€

Inne Ogólem
ztłiększenia
(3+4+5+6)

(2) (3) (1) (5) (6) (1)

l Wartości
ntcnraterialne
i pralrne

3 87q 708. I 2 0.0t l08 ,:,:9..-]8 0,00 1 3.19.15].58 l .157 796.96

l sroclki tnr ałe 58.1 04] 8I2.3,t 0.0c ll 7i_ś ]02.80 l8 j8_5 j l8.3! 3o 0.łó 8_55.08 51 I1i 876)1

1,t Crun§, 47 8ó8 681.76 0,0t 000 0,0( 228 7,14._]ó 228 7.1.1.36

1.1.1 Grunty,,

stanon iące
rvłasność
iednostki
samorządu
terytorialnego-
przekazl,rł,ane

0.00 0. 000

https://ebs-trezor.mf.gov.pI/OA_HTML/OAjsp?page: ldmloracle/apps/xxextlreplxxre... 02.04.20ż0



uąvtkoWanie
wieczvste
innl,m

1,2 Budy,nki.
lokale i
obrekt1,

tnĄnierit
lądor,l,ej i
*,odnej

248 380 121.19 0,00 ] 27 67,1.00 l 8 019 9_19.3 l 835 50,ł.O(] l8 983 1t7,3l

1.3 Urządzenia
techniczne i

mŁSZ}Tl_v

q3 842 l]s.]7 0,00 2 938 0,ł2.84 3ó5 j?9.08 l 730 539.2ć 5 033 961. ]

1,4 Srodkl
tlansportu

l 03 668 504.,ł3 0.00 3 l24 123.8t 0,0( l4 2_] l 46.1.6: I7 35_ś 888.50

1,5 lnne środki
tnvałe

90 283 385.79 0.00 2 525 5ó2.08 0.0L l 3 020 602.8 15 5,16 16.1 92

Lp. Wyszczegól
nienie

Stan
umorzenia

Aktualizacja AmorĘzacja
z^ rok

Inne
zwiększenia

Inne
zmniejszenia

Stan
umorzenia

Stan na
początek roku
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stan na koniec
roku

2 srodki tnvałe
placórvek

0,00 l],00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniejszenia Ogółem

Lp. Wyszczegól
nienie

Aktualizacja Rozchód (np.
likwidacja,
sprzedaż)

przemiesz czenia
wewnętrzne

Inne Ogółem
zm niejszenia
(8+9+10+11)

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
koniec roku
obrotowego

(2+1-12)

(8) (9) (10) (l l) (I2) (l3)

I Wańoścl
niematerialne
i prarvne

0,00 1,13 02.1.56 0.00 0.0c l]]] 02.1 56 5 l94,180,52

l srodkl tnvałe 0,00 l7 288 26-:.,1.1 365 379.08 7 575 806,04 25 2ż9 448.56 615 96i 2,10.05

1,1 Grunt1, 0.0l] t].00 000 0.()(_ 0.00 .18 097,ł26.12

111 Grunt_v

stanolviące
rvłasnośc
jednostki
samorządu
ten,torialnego.
przekaz.r,rvane

uĄtkor.vanie
wlecZYSt9
inn.vm
podmiotom

0,00 0.00 0.00 0.o0 () 00 0,00

Iż Budl,nki,
lokale i
obiekty,
inĄ,nierii
lądorłej i
lvodnej

0.00 181 660.70 ló5 _r]9.08 _i41 065,18 l 388 ]04.9ć 265 975 13j.54

1,3 LIrzątlz,eua
teclrniczne i

mi].sZ,vny

0.()() i 3 758 232.,ł6 0,0t ]38 tio.ł..łó l 3 99] 096.qi 8,ł 8?8 983",13

1.1 Srodkl
transpofiu

0.00 1 l8 479.49 0.0( 598727].3l ó L05 ?50.1J0 l1,1 9186,ł2.i_]

1.5 Inne środki
trrvałe

0.00 ) q),] Jt.,o 7q (). ()() 808 ó05,0! :] 738 495.88 102 09] 054.83

2 srodki tnvałe
placówek

0.0l 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

1.1 zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trrvalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)
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na początek
roku

obrotowego

na koniec
roku

obrotowego
(14+15+l6

+17-18)

obrotowego
(2-14)

(13-
l9)

(1 4) (15) (16) ( l7) (l8) (19) (20) (2l)
l Wartości

ntcnraterialnc
i pralrrre

_: 777 2 l8.65 0.0t l 055.160.58 34 35 1.84 1,1] 02] 56 4 72,1 006.5 l l 02 .1t]9..ł7 .170 ,17:1.0 1

1 srodki trwałe 300 88,1 87-:. l7 0.0c 36 7l 1 898.5l 697 160.64 23 l57 788.j5 3l5 136 1.13.9j 283 157 939.17 300 825 096,08

1,1 Grunry" 0.00 0.0c 0.00 0.00 0.0(j 0.0( .17 8ó8 681.76 ,ł8 091 ,126. l2

1.1.1 Gt,unt1,

stanorviące
rllasność
jednostki
sanrorządu
tcnlorialnego"
przckazl,rl,ane

u^,tkO\\,anle
\\,lecZ\ ste
innr.,nl

podmloton]

0.00 00c 0.00 (). ()() 0.0l 0.00 0.0t) (].00

I2 Budwki.
lokalc l

obiekt1
rnńnierii
lądor,,,ej l
rvodnej

67 570 208.6j 0.00 ó7ź]_]6]].78 ] 93 26 ] ..12 395 .1 l i.59 74 l 5 l 670.28 ]t]0 lt09 9l2.52 191 823 463.26

1,3 IIrządzenia
tecl,tniczne i
maSZ}11\

,70 ż8I 012.11 0.00 5 37,1 ]77.96 416 9ó1,95 l 2 9.ł0 99] 28 6:] l3l 257.7,t 23 56 1 ] 07.06 ),1 71l. 1-25.69

1,4 Srodki
tranSportll

76 50(] 3.-r7.8l 0.00 9 0]6 .l09.,18 52 499,38 ó l0_] _] 1 6.9.1 19 415 929.i2 ]? 168 ]66.63 35 112 112.41

1,5 Inne środkt
trwałe

86 533 3 ],1.5! 0.00 15 527 599,29 34.ł37.89 :] 7l8 0ó5.5,1 98 _]77 286.2_: 3 750 07 ] .20 3 713 768,ói

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informac.jami:
Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (stan

na koniec roku
obrotowego)

Wartość rynkowa Dodatkowe informac,ie

1,1 Gruntv {).0| 0.00

1,1,1 rv n,m dobra kultun, 0.00 0"00

1,2 Bud}nki, lokale i
obiekty inzynierii
lądowej i wodne.j

0"00 0.00

1.2.1 ri.,trm dobra kultury 0,00 0.00

1.3 Urządzcnia
techniczne l

11-1 źLSZV 1,1 v

0,00 ().00

1.3,1 rr,§,ln dobra kultun 0"()0 0"00

1.4 Srodki transportu 0"00 0"00

1,4, 1 rr trm dobra kulturl 0,00 0.00

1.5 ]nne środki trrr,ałe 0,00 0.00

l 5.1 rł,trnr dobra kultun 0.00 0,00

1.3. Długoterminowe aktywe

Lp. Długoterminowe
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

długoterminowych aktywów
trwałych

Dodatkowe informacje

1 ntefinalrsorvc 0.0C

ż finansowe ().0|

1.4. GrunĘ uĘtkowane wieczyście

34l 6l l"34

hĘs://ebs-trezor.mf.gov.p1/OA_HTMl/OAjsp?page:/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 02.04.2020
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1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym Ętułu umów leasingu

Lp. Wyszczególnienie Wartość nieamorĘzowanych
lub nieumarzany ch przez

jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy
i innych umów, w tym
z tytułu umów leasingu

Dodatkowe informacje

l Grunt1, 0,00

2 Budynki, lokale i
obieĘ inżprierii
1ądowej i wodnej

0.00

J Lirz,ądzenia
techrriczne i
maszVn},

35 l 861,5ć Wanośc obcl,ch środkórv rra podstar,i,ie unrórl, uh,czenia od podmiotórv zerrnętrznl"ch
grupa:ł KST - masz},ny. urz,ądzenia i aparan, ogólnego zastosorvania rv krvocie 55

531.79zł. grirpa 6 KST - urządzenla tcchniczne rv krvocie ż963ż6.77zł

4 Srodki transportu 2l9 049,82 Warlośc obcy,ch środkórv na podstarvie unrórl użrczenia od podmiotórv zervnętranl,ch.
grupa 7 KST - samtlchod1, osoborle

5 Inne środki trwałe 1 57 311.1 Wańość obc1,,ch środkói,v rra podsta\rle un]óu,u4czenia od podmiotór.v zeu,nętrznl,ch
grupa 8 KS'l' - narzędzla, prz,lrząd,v, ruclromośct i rvr posażente
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1.6. Papiery wartościowe

Lp. Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informacje

1 Akcje i udział.v 0,()0 0.00

ż Dłużne papiery
wartościowe

0"00 0.00

J Inre 0-00 0.0()

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należnościo ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzy§taniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku otlrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu
terytorialnego (stan poĘczek zagrożonych)

Lp. Należności Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

1 Nalemości krótkoterminowe 4 607 830"1c 566 3 1 6,76 626 229.9( 67 756.43 4 480 160.47

ż Należrości dłusotennino\,ve 0,0( 0.00 0,0t 0.00 0,00

_) Łączrra krvota: 1 607 830.1( 566 3 l 6"76 626 229.9( 67 756.13 4 :ł80 160,r17

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowegoo zrviększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym

Lp. Rezerwy
wedlug celu
utworzenia

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec roku
obrotowego

Dodatkowe
informacje

1 Rezem_v na
rostępolvania
iądorł,e

0,00 0,00 0,0( 0,00 0.0(

ż Inne 0,00 0,00 ().()( 0.00 0,0c NlE
DoTYCZY

3 Łączna
k\Ą,ota.

0,00 0.00 0.0( 0.00 0,0c

|.9.Zobowiązania długoterminowe o poz,ostaĘm od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty

Lp. Okres spłaty Kwota Dodatkowe informacie

a rorvr,żej l roku do 3 lat 0,0(

b ,Do\ł_yżel 3do5lat 0.0C

c oorrrvżej 5 lat 0,0C

Łącmakwota 0,0C

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zrłrotny

tytułu ieasingu
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l.|t. Zobowiązania zabezpieczone rra majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy Ęch zabezpieczeń)
Rodzaj Kwota W tym na akt}rłach Informacje

Lp. F'orma
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowvch Dodatkowe informacje

l Kaucja 0,00 0.00 0"00 0,00
2 l Itpoteka 0,00 000 0,00 0,00
J lastat, 1rl,tvnl

rejestrorrr lub
;karborł1,)

0.00 0.00 0.00 0"00

4 Wekse1 0,00 0"00 0.00 0"00

) przen,łaszczenic na
zabezpleczenla

0.00 0.00 0.00 0,00

6 Guaranc.ja bankorr.a
lub ltbczpieczenlorva

0.00 0.00 0,00 0.00

7 lnnę 0.00 0,00 0.00 0.()() NIE DOTYCZY
8 Lączna krr,ota 0.00 0.00 0.00 0,00

1.12.Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeńo takłe wekslowych,
niewYkazanych w bilansie, zlrskazqłm zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charaktóru i formy tych zabizpieczeń
Lp. Rodzaj

zobowiązania
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w Ęm czy zabezpieczone na majątku
jednostki

Kwota

1 ',]leuznane
-oszczcnia

łierzvcieli

0,00

2 [, dzrclcine gli aranc, j c
t poręczenla

0,00

J Inne 0,00

4 Lączna krr,ota t).()0

1.13. WYkaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych roz]riczeń międzyokresowych
kosztówstanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem ziplaty za nie-

1. 13. 1 Czyn ne r ozliczenia m iędzyokresowe kosztów

Kod 
I

Czvnne RMK Kwota

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp. Rozliczenia
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

l) l 3zrrrne RN{K - Inne 0,00

13,3 Krvota czvnn1clt rozliczeń
nliędz1,okesoivl,ch
kosztóu (stanorliąca
różnicę mlędzl rr,ańością
otrz\manYch fi nansorr\cIi
składnikiirv aktl,rrorv a

zobolvlązaniem zapłaI _1 l.a
nie )

0.00

1 3,.+ Bierne rozltczenta
nlrędzy,okresolrc kosztóT r

0,00

l3,5 Rozliczenia
nriędzvokresorve
przr,,chodórr -

ró\Yno\\,ailośc
otrzl,manr ch lub
nalcżnl,ch doclrodólv
budżetorvvch do§czący ch
przvszhclr 1at obrolorrł,ch.
\\,t}.m Z t!,tułtt unlo\\,
długotenrrinorvvch

Należnoścr długotenlinorł.e z ntuhr dochodórr budżetorrlch 642l7.58

l]] 6 Rozliczerria
nrtędą,okrcso rve

przrclrodórł,- inne

Wartośc ujarrrrionvch szkód rr.aktyrvach obrotorr.r.clr i rzeczouł,ch jednostki, Szkodv ng,
Tltułótr,. Odszkodorr,ania l06 5l3,63z}. ł-ącznośc 5(l071.57z,ł_ Transpofi 502
936.35zł. L]zbrojeniei'l'ech, Spccjalna ll8 _5.ł3.73zł: L]nrundurorvanie-5 104,47zł.
Srodki Ą,,rvności - l00.00zł; Adnrtntstracla t utlzunanie obiektólv- 1717 ,O8zł. Remont1,, i
Inn,estl,cje |52 978.29zł

9,t0 965, t

htęs://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OAjsp?page:/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre.,. 02.04.2020

I 
t.rł. lącrna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



Lp. Opis KWota Dodatkowe informac.ie

1 Lączna krvota
]trzymanych przez
ednostkę gr.varancji i
roręczeń
rierrykazan.vch rv
oilansie

61l1 7l9,51 K\\,otę stanowią grvarancje ubezpieczenlorve i bankor,ve Z tJ,,tułó\\, naleĄ,tego rłl,konania
kontraktr/unlorr1,, usunięcia $,acl i ustelek. zwrotu zaliczki dokonl,rvane głói,vnic prz.v realizacji
zadań inllestycljnl,ch.
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3. Inne Informacje nie wymienione powyżej,jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik fi nansowy jednostki

Lp. lnne Inlbrmacie Opis

3 Inne lnformacje nie rłł,mienione por'r1,że,1" jeżcli nlogh,b1, rr ]sttltnv
sposób wpł_vnąć na ocenę sl,tuac.li majątkorvej i finansorvej oraz
rr_vn ik itnansolvi j ednostki

https://ebs-trezor.mf.gov.pllOA_HTML/OAjsp?page:/dmloraclelapps/xxext/rep/xxre... 0ż.04.2020

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczeqól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 odpraqv emerytalne
i rentor.ve

6 282 730,56 Odprarł1, en]cn,talne i rentowe praccl*riikólv

2 Nagrod_v
jubileuszor.ve

4 804 9l8.07 §agrody jubileuszowe pracowników

J lnnę 36 219 08ż.79 Wszelkie świadczenia wlpłacone pracownikom bez wynagrodzeń

1 kwota razem 1] 336 13 |.1ż

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1,16 lnr'e inlormacje

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 \{ateria\ 0"00

2 Połprocluktv l produk§, rv toku 0,0c

J Produktv gotorł,e 0,0C

1 Torł,ary 0,0C

5 K\\,ota razem 0.0(

2.2. Koszt wytworzenia środków trwaĘch w budowie, w tym odsetki orazróżnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków
trwałych w budowie w roku ot rotowym

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 Kosa \wh\,orzenia środkóq, tnvał_v-ch rv budorvie 0.0(

ż w tvm - odsetki 0,0c

J W §,m - różnice kursorve 0,0[

2.3. Przychody lub koszĘ o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp. wyszczególnienie Opis charakteru zdarzcnia Kwota

1 tłn,clrodr, - o
nadzur,czajne1 rł,artości

0.00

2 lłzlchod1,- które
ilrstąpił,, incvdentalnie

0,00

3 Koszt1, - tl nadzrv,vczajnej
wartości

0,00

3 Koszt.v - które \\}stąpił},
incvdentalnie

(].()0

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykaą.wanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp, Wyszczególnienie Kwota

2.4 Nalezlości z tvtułu podatkórr realizoi,virn1,,ch przez organ), podatkorvc podległc tntnistrorvt rl,łaścil,r,elnu do sprarv
finansórv prńliczni,ch rłl,kaąr.van.vch rv spralvozdaniu z rvl,konania planu dochodólv budżetorvr,ch

0,00

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczególn ienie Opis Kwota

25 hrne infbrmacje (}" ()()
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