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l.l

inne informacje

Dodatkoweinformacie i obiainienia obeimuia w szczesdlnoflci:
szczeg6lowy zakres zmian wartofici grup rodzajowych irodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych, zawierajqcy stan
tych aktywdw na poczqtek roku obrototuego, nvigkszenia i zmniejszenia z tytula: aktualizacji wartoici, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia tuevn?trznego oraz stan koncowy, a dla majqtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytul1w
zmian dotvchczasoweiamortyzaci i lub umorzenia

Tabelanr I

1.2

aktualnq wartoic rynkowq irodk6ta trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjamr

Nie dotvczv

1.3

kwotg dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych wartoit ak6ut6trt tnuatych odrgbnie dla dlugoterminowych
ak6nv6w niefinansowych oraz dlugoterminowych aktnuow finansowych

Nie dotvczv

r.4

wa rtoit gru nt6w u2ytkowanych w ieczyic ie

Nie dotvczv

1.5

wartoic nieamortyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkl
dzierhawv i innvch um6w, v tym z tytulu um6w leasinpu

Srodkdw trwalych, uiytanych

na podstawie um6w najmu,

Tabela nr 5

r.6

liczbg lub warto{| posiadanych papierdw wartoiciowych, v) tym akcji i udzial6w oraz dluinych papier1w wartoiciowych

Nie dotvczv

1.7

dane o odpisach aktualizujqcych wartoSt naleinoici ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach,
wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglgdnieniem naleinoici finansov,ych jednostek samorzqdu
tervtorialne so ls tan o o2tcze k zaproionvch )

1.8

done o stanie rezerw wedlug celu ich ufirorzenia na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, roN,iqzaniu i stanie
koficoutm

Tabelanr 7
Nie dotvczv

1.9
a)

Podzial zobowiqzah dlugoterminantych v,edlug pozycli bilansu o pozostalym od dnia bilansotuego, przevidlwanym
wvnikaiscym z inneeo lrtulu pravnego, okresie splaty:
powyiej I roku do 3 lat

umowq lub

Nie dotvczv
b)

powyiej3do5lat

c)

powy2ej 5 lat

Nie dotvczv
Nie dotvczv
w sytuocji gdy jednostka hualifikuje umowy leasingr zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a
wedlugprzepis1w o rachunkonoici bylby to leasingfinansowy lub ^t)rotny z podzialem na kwotg zobowiqzari z tytulu leasingt
finansowego lub leasingu zwrotnego

1 . 1 0 kwotg zobottiqzafi
Nie dotvczv
l.1l

lqcznq kwotg zobowiqzari zabezpieczonych na majqtkujednostki ze vskazaniem charakteru iformy Qtchzabezpieczefi

Nie dotvczv

l.t2

lqcznq kuotg zobowiqzah warunkowch, w tym r1wniei udzielonych przez jednostkg gwarancji i porgczeti, takie vekslowych,
niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiqzari zabezpieczonych na mqjqtku oraz charakteru i Jormy tych zabezpieczefi

Nie dotvczv
istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeri migdzyoleresowych, w tym hrtotg czynnych rozliczeri migdzyokresovtych
koszt|w stanowiqcych r1znice miedzy wartoiciq otrzyrnanych.finansowych sHadnikiw akfu1w a zobowiqzaniem zaplaty za nie

1 . 1 3 wykaz

Nie dotvczv

1 . 1 4 lqcznq huotg otrzymanych przez jednostkg
Nie dotvczv
l.l5

gwarancji i porgczefi niewykazanych w bilansie

kwotg wyplaconych irodkotv pienigZnych na Swiadczenia pracownicze
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2

2.1

wysokoSt odpisdw aktualizuj qcyc h warto$t zapas6w

2.2

koszt ryytrrtorzenia irodk6w tnttalych w budoy,ie, w Qm odsetki oraz r62nice kursotue, kt6re potuigkszyly koszt wyhuorzenia irodk6tu
trwalvch w budowie w roku obrotov)ym

Nie dotyczy
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