t, t{7.,1l;

{,i,ri,NY

PUCK
BlLANs

jedno§iki budżBiowej, zakładu budżetowego, gospodaBiwa pomocniczego
jednoslki budźelowej spolżądzony
na dziań 31 -122o2o

1,1.1 Grunly slanowiące

.1,1, Akcje

iudził

B.1,2, Połprodukly iprcdukty w toku

Wydatki i ż Mufu dochodów

na wydalki budżetowe z z t}iu]u

!flgr

(głóWny

ł,O_Z.Oó.

bc

( rok, mjesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMlNY PUCK

Adresat:

Wyciąg z danych zawańych W
załączniku'lnformacja dodatkowa'

Urząd Gminy Puck

UL,10-Go LUTEGo 29
84-100

PUcK

Numer identyfikacyjny REGoN

spoźądzony na dzień:

190519737

31-'12-2020 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują

ll.

wersja robocza

W

szczególności:

Wyszczególnienie
Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środkóW budżetu JsT

1,7,
1,10-

1

,10,1

-

1.1o,2,
.12.

KWota

utworzonego na podstawie ań, 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta W poz, 1.7 lnfo.macji dodatkowej
kwotę zobowiązań W sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasjng operacyjny), a Według przepisóW o lachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z
podziałem na kwotę zobowiązań z tytułU leasingu finansowego lub lea§ingu zwrotnego
Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finan§owego Wykazana W pozycji 1,10

0,00

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego Wykazana W pozycji 'L10

0,00

łączną kwotę zobowiązań Warunkowych, W tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
także Wekslowych, niewykazanych W bilansie, ze Wskazaniem zobowiązań zabęzpięczonych na majątku
jednoslki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

potwierdzenie za

0,00
0,00

225 000,00

z danymi W lnformacji dodatkowej

SKARBI,łIK
2021.02.09

rok

mies, dzień

strona 1 ż 2

BesTia
Wersja robocza

D

CMltiY PUCK
Rachun6k zysków

i

strat

(w.riant porównawczy)

Uźędu Gminy w Pucku
§porządzony na dzień 31,12,2o2o

Koszty inwe§tycji finansowanych zesrodków własnych samożądowych
zakładóW budżetowych i dochodóW jednostek budżetowych gromadzonych

l/€ąŁD 6!\lNY u ?JCŁv

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
r*\,iiĘ}r€ódrl[i\iEłdzdłw}źdi- r}
URŻĄD GMlNMłUclśr,, r.o r ()

Z6tlwiśni€ zmian

(3)

§Dorzadzonc ns dzień 31.12.2020 r.

ul l 0.so ńi+}

irl'PpfĘ;;

Numer idd§6kacyjny

il ;'

*

Urżąd Gminy Puck

REGoN

wy§lać beż p;sma przesodniego

l90§l9737

L
1.1

lll
l

Fundus2 jcdnostki na począlekokĘsu (tso)

l 18 E41 254,30

l|3

Zwiększenia fundusżu (z lyfuI!)

l85 054 364,73

217 l85 39?,08

l00 7l3 461,62

1żl 047

Zysk bilaDsosf

I1.2

2r ealizówane

u

rok ubic8ły

wdalki bldżćtowe

267 391,2ś

731.,79

60 169 178,92

67 545 424,59

23 632 35,7.91

25 540 879,65

3l8,50

74 630.0{J

453 041.12

2976 731,05

ZreaIizowane płat ości,€ ślodkóu europejskich

1.3

I 1.4
1.1 5

]

URZĄD GMINY PUCK

Akuali,acja \,}ceny ś!odkó$, l,vałych

1,ó

86

Njeodpłatnie otżynane środkinvałei środki trwałe w budowie oraz wańości
niemitreialne i praMe

L1,7

Ak§va pźć,'ęleod zliłwidowa,ych

Il8

Ał§Va olrzyłlane

I

1.9

lub polączon}ch j€dnost€k

ramlch cenlralne8o zaopatrżenla

W

Pozoslałc odpisy z \yniku finan§owe8o za rok bieżący

I0

1.1
1.2

(z lytułu)

ZmniejszeDia fundu§zu]ednostki

I2l

|90 628221,17

2l1 724

l56 536 967.4i

1,78

551,43

strala zź rok Ubiegły

1.2 2

Zreahzowane dochody budżctowę

].2,3

637 7lż.64

Rozliczenie ł)niku fi aDsowego i środków obrolo$}ch zAlok ubicgty

l2,1

35 400 264.2l

32 26ż 951,3

Dotacje i środki na inlv€slycje

Akualizac]a środkó\\, n\ al),ch

1-2 5

|_26

Waność§przedanych

i

25 186.1]

nicodpłalnie pźekrzanych środków irwałych i środków

trwa}ych w budowle oraz wartości niemat€rialnych

i pra*nych

l21

PŁsywa prżejęte od zlikwidowanych |ub polaczonych jednoslek

],2,8

Aktywa przekMnę w ralnaci ccDtralnego zaopakzenla

l

1.2.9

ll

Fund usz jednostki na koni€c

lIl

W)nik

okresu (BZ) (poz.r+I1_1ll)

finansowy nello za rok bieący

802 8l6.8ć

3 ó86 577.58
12 128 233 .9l

l 13 261 391.2ó

1

l2l04,1131,19

l38 345 857,4(

3l5 l23,05

25l 074 091.3l

(+,'

lI|,I
ll1,2

ltI.J

nadwyżk! środków obroloł} ch

lv

FundUsz (Il+,_III)

jŁ..At{BIilK

,

)

ó-i : :il

l
^|

234

ńL{INY

-Jkv,n;b

;ii; ;

b.ob. ł,azl

(ok,mlesiąc,dżień)

WóJT

PUCK

Załacznik Nr

Informacja dodatkowa
I.

wprowadzenie do sprawozdania linansowego, obejmuje tv szćzególności:

l
1.1

Nazwę jednostki

Gnrina Puck
1.2.

Sicdzibę jednostki
kod, miasto, ulicą nr
84-100 Puck, u|,10-go lutęgo 29

1.3.

Adresjednostki
kod, miasto, ulica, nr
84-100 Puck, ul. l0-go lutego 29

1.4.

Podstawowy przedmiot działalnościj ednostki * (niępdrzebne skreslić)

2)

jednostka budżetowa/komórka organizacyjna -

") i€dnostk,

)

§arnor

Okres objęty sprawozdaniem

dzień . m-c , rok do dzień, m-c. rok
01.01,2020 do 31.12.2020
3.

Wskazanie, że spralvozdanie l']nan§owę zalviela dane łączne
talłn i c d(,_*e.4.4-łłieoe*zeb

4.

omówienie przyjętych Zasad (polityki) rachunkowości, w tym mctcld wyceny aktywó$,i pasywów (takżę amortyzacii)
ZASADl' PoLITYKI RACHU^'Ko§ oŚCI
z"asaoy racnun,iowoscl prz_Y]ęE

prą sporąoż]rnlu §prdwoA4ua lnesow€go

zAsADY wYcf,NY AKTr"wÓw l PAsYwÓw
Środki irwsl€ i wNiP *

5ą

4(!nc

Z

pr^P§m,

-wg cen nabycia

, z wyceny lvynikające.j z decyzJi
- środki trwałe o Wańości poczqtkowej poniżej 3 500 zł zalicza się bezpośrednio w kosżty i wprowadza do ewidenc.ji 013
-

skladniki majątku

o

wartościpocz4tko\łei po\łyżej3 500 zł za\icża się do środków trwalych i wprowadza do ewidecJi 0l

AmOńyzacja:
_

meloda liniowa. stosuje się stawki określone w usta\łie o podatl,u dochodowym od osób pra\ł,nych

środki tnvale w budowie !
Inte§tycje dlugotermino§,e i kńlkoterminowe

*

- ceny nabycla

i*ej
-+ł,€fr6,;€i€odu
Dlogoterminowe !kl],wa finan§ow€ *
_ w warlościgodzitvej, \I,c€nie
nabycla z lwzględnieniem ulrary w"(oŚci
Nil€żności
_W

kwocie !,,,ymaganej zapłaty z zachowanlem ostrożności,

Ro§zczcnia i zobowiązenie
- w kwocie w)łnaganej zapłary

Środki pieniężn€ - lv $artościnominalnej
Kredyty i pożyczki
_ w kwocie \łymaganei zapłaty ań28 u,o r
R€z€rwy
na zobo$iązrniA
_

w \łiarygodnae os?amwtn€j

\ł6ności

FundUsu.e specjłtDe
- w lvaności nominalnej

Rozliczenił międzyokre§owe
. w wartoŚcinominaln€j
wynik finansowy
- w wiarygodnie ustalonej Wartości plzy uacholvaniu zasady memoriału, współńierności, osnożnościi realizacji

).

r

lnne informacje

I

1

l) sprawozdanie finansowę zostało sporądzone rv zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.an.46, 47 i 48 usta\ły o rachunkowości;
2) rachunek zysków i strat sporządzono w lversji porównawczej;
3) punktem rvyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;

4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone. odpowiednio.zaksięgowane

chronologicznie uporządkowane;
5) ilośćjednostek wchodzących w skład sprąwozdania finansowego - l
6) ze względu na niei§totną Wartośó nie rozlicza się kosztów w czasie
7) pozostałe intbrmacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotow_Y 2o2o

Il.

i

Dodatkowe informacje i objaśnieniłobejmują w szczególności;

I

Szczegółowy zakes zmian waności grup rodzajolqch środków t|waIych, rł,altościniematcrialnych i prawnych, Zawięrających stan ich
aktyrvów na początku toku obrotowego. zrłiększenia i zmniejsżenia z tytułu: aktualizacji \valtości, nabycia, rozclrodu. pźemieszczenia
\\,e§Tętrznego omz stan końco!ry, a dla majątku amort}zowanego - podobne przedsta\ł,ienie stanów i tytułóW zmian dotychczasowej
amonyzacji lub umorzenia

1,1

L)ane pleZcntowanc \\
1,2.

Tabeli l. l. l i

rv

Tabeti l ,1.2

Aktualną wańośćrynkową środków trwałych, w tyln dóbr kultury

-

o i|ejednostka dysponuje takimi informacjami

Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji

brakwycetry najqtku
1.3.

Kwotę dokonanych W trakcie roku obroto\ł,€go odpisów aktualizujących wartość aktrvów trwałych; odrębnie dla długoterminowych
akt},\łów nięfi nansowych oraz długoterminowych aktywów fi nansowych
Dane prezcntowane w 'labęli 1.3

l .4.

WartośćgruntóW uż}lkouanych wieczyście
Danę prezentolvane W Tabeli 1.4_ nie dotyczy

1.5.

wańośćnieamońyzowanych lub nieumarzanych przezjednostkę środków trwałych, uż}wanych na podstawie umóW najmu, dzierza$} i
innych umów.

ł tym z t}tulu

umó\\ leasingu

Dane prcżentowanc W Tabeli 1.5
1,ó.

I.,iczba olaz wartość posiadanych papiętów

tYaltościołych,M, tym akcji i udziałóu, oraz dIużnych papieró\^, wartościo\\}ch

Dane prczęntowane u,Tabeli 1.6

11

Kwota odpisu aktualizującego należnościfinan§o\ł,e z tytułu poĄczck udzielonych zę ślodków budżętu Js'f utwoEonego na podstawie
ań.35b ust.l ustaĘy o rachunkowości - ujęta W poz.l7.7 lnformacji dodatkowej
Dane prczęntowanc w Tabeli 1.7

1.8,

Dane o stanic ręzerw wedlug celu ich ut\\,orzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, \\ykolzystaniu, rozwiązaniu i stanie

końcowym
Dane plczęntowanc \Ą,Tabeli 1,8 nie rtoi,czy

1.9.

Podzial zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidyrvanym umową lub Wynikającym z innego qńułu
prawnego, okresie spłaty:

a)

pow)-żej l loku do 3 lat

b)

po\łyżej3do5lat

c)

po\Ą,yżei 5 lat

Dane prezento§ane \\,Tabcll l .9 nie doĄ,cz),
1.10.

Kwotę zobowiązań w s},tuacji gdyjednostka krva|ifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a
według przepisóW o rachunkowości bylby to lęasing finansowy lub zwrotny z podzialem na ku,otę zobowiązań z tytułu |ęasingu
linansowcgo
Dane prezento$€ne

1.1

l

w

TŃrf,li 1.1o nie dołczy

l,ączną ku,otę zobowiązań zabezpleczonyoh na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i lormy tych zabezpieczeń
Dane prezentowanę \\,Tabęli 1.1l nie .Iotlcz!

1.12.

Łączną kWotę zobowi7ań warunkorłych, r,v tym rórvnież udzielonych przezjednostkę grvarancji i poręczeń, takźe u,ękslo\rych.
nierłl,kazanych lv bilansie. ze w§kazaniem z,obowiązań zabezpieczon},ch na mąj ątku jednostki oraz charakteru i tbrmy tych zabezpieczeń
Dane prezentowane W Tabeli 1.12

1.13.

Wykaz i§totnych pozycji czynnych i bielnych rozliczeń międz.vokresorłych, w tym kwotę c7-ynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę między wanością otrzymanych linansowych składników aklywów, a z-obowiązanicm zapłaty za nie

prezentowane W Tabeli 1.13.1 i |.I3.2 nie
1.14.

dotjąy

kwotę otźymanych przczjędnostkę gwarancji iporęczęń niewykazanych w bilansie
Danę prezenlo\^?nę w Tąbęli 1,14 nie doocąl

l .15.

Kuotę wypłaconych środk(llvpieniężnych na świadczeniąpraco,,vnicze
Danę prezentowanę w Tabeli 1,15

1.1ó.

lnne infolmację

2.|.

Wysokośćodpisów aktualizu.iących Wańość zapasów
Dane prezentowane W Tabcli

2.ż.

ż.l nie

Koszt wytlvolzenia środków tnvałych w budowie. w tym odsętki olaz lóżnice kursowe. które powiększyły koszt tł),tworzcnia ślodkó\ł,
Dane prezentowane w 'Iabeli 2,2 nie

2.3.

.Iotycz),

dołcąl

Kwotę i charąkter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztó\v o nadz\łyczajnej wartości lub które wystąpiłv incydentaInie
Dane prezento\ł,ane W Tabelj,2.3 nie dolycz!

2.4.

Informacię o krrocie należrościZ t}lułu podatków realizorvanych plzez organ}, podatko\Yę podlęgłe minish,owi w]aści\vęmu do spraw
finansów publiczrrych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania Dlanu dochodów

do4,gz,
2.5.

lnnc inibrnracje
Dane pręZęnto\łanę \ł,Tabeli 2.5

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jężeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę s}tuacji majątkorvej i finansowej oraz wl,nik
finansowy jednostki

{_l_,,
(głó*"yf,;g"*yi

wónfiywe ,....-b,.9..},,*911...

..

(rok, miesiąc, dzień)

Trbels 1.1.1 Zmiiny §trnu wrliości poczqtkoiej rr€czotvyśh sktywów trrr..łyĆh i wsńośclamlte.isltryci i
(dolYcży konta 011,013,020

Lp

l

]l
lll

prawlych

].'

)

specyfikacia

środki trrł,ałe

aktualjzacja

212292l71_,1|)
4? 995 ]28.00

GruDl]r

prł"chód

aktualizacla

rozchód
ldacja

1iI.tł

hrnc

26 42a 41a,7l

406776,00

2 295

536,a)

Grunty stanowi{ce wlasnośćjednostki samoźąd0
terytorialnego pizekazanę

w

uątkowanie wi€czy§te

2

9219lo.01)

2

92-I9lo.ń

innym podmiotom

12. Bud_vnki,lokalc iobiekty inzynicril lądo§€j i wodnel
1,3

Urządzenia techniczn€

l4

Środkitransporn)

1.5

|nne środki rwałe

,).

Środki trwałe W budowie (inwestyc,ie)

3

ZaIic7łi na środl! trwale N bDdowic (ln$estycje)

4

warlości ni€materialne

i prawn€

dotyczy pżemaeszc?eń wewnęllżnych:

25 l l9 48ó,2l

329 5ż5,26

l masąyny

SUMA (l+2+3+4)

'

2l1134 614.92

] 428 5| |,2o

512 69l,21

38 879 l75,3?

25 146 611,27

l7l

l59,65

]l l ]42 4ó9,8l

l5 680,]

51 590

13 ó20,95

3]8 440 540,] 8

l 009 00],07

6 lJ5 07a,59

40l 383ś8
24 2o3 271,2a

599 3l8.76

79

a?ż 515.36

l8ó 8j9,96

I

8]0,29

j

27,2:8l4,98

]]5 0l0 485,12

( Dotyczy konta 011,

013,020)

Zmniejszenia

Zrviększenia

Spec;,f ikacja umorzenia

Lp.

Stan na

początck roku akfualizacja

utnorzcnlc ztl
okres
(amo rtyzaci a

roczna)

l

Umorzenie środków trwałych

],l Umorzęnie gruntów
1.2.-

l.],
1.4,

Umorzenie budynków, lokali i obięktów

inż}nie i lądowęj i wodnej

l.|morzcnic urz.ądz.eń

techniczn}ch

i maszvn

srodki transportu

l,5. Umorzęnię innych środków trwĄch

2.

Umorzcnic warlości niematerialn)'ch
prawn}ch

st]MA

(1+2)

* dotYczy przemieszczeń Wewnętrznych:
UWa8a: prawo uŻytkowania WieczysteBo podlega Umorzeniu

3292225,]3

stan na koniec
lnnę

aktualizacja

rozchód

lnnę

roku

Lp.

l.
1.1

Stan na początek
roku obrotowego

Specyfikacja
Długotertninowe aktywa
w tym akcje i

fi

nansowe:

udziĄ

ż

Wartościniematerialne i prawne

J

środkitrwałe

4

środkitrwałe w budowie

5

zaliczki na środki trwałe w

zwiekszenia

zmniejszenia

stan na koniec roku
obrotowego

5

233 056,75

233 056,75

233 056,75

233 056,7

budowie

(inwestycje)

SUMA (1-5)

233 056,75

ż33 056,75

T

Stan na początek roku

01.01.2oż0

nie dotyczy

Zwiększenia

Zmniejszenia

stan na koniec roku

31,1ż.2020

Tabeta 1.5 Wartośćśrodków trwaĘch nieamoĄzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Wyszczególnienie

Lp.

l

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu

2.

Środki trwałe uźyłvanena podstawie umów dzieżawy
Środki trwałe użyłvane na podstawie innych umów

3.

wańośćna koniec roku
obrotowego

34 200,00

W tym:

umów leasingu

SUlńĄ (l+2+3)

34 200,00

Tabela 1.6 Liczba oraz wańośćposiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.

Wyszczególnienie

l

Akcje

2.

Udziały

J.

Dłużnepapiery wańościowe

4.

Inne papiery wartościowe

SUMA

Stan na koniec roku obrotowego

liczba

wartośćbilansowa

14 668,00

(l +2+3+4)

l4 668,00

7 324 000,00

7 324 000,00

Lp,

l.

Odpisy aktualizujące nalezności wedlug pozycji

NaIeżnościjednostki budźetowej

i

samorządowogc

Zakładu budżetowego

I.1.

Nalcżnościdlugolemlino\\,c

1.2.

Naleźnościkótkoterminowe, z tcgo:

1.2.1.

należnościz §tułu dostaw i usłUg

1.2.2,

należnościod budźetów

I-2-3.

należnościz §/tułu ubezpiecz-eń społecznych i innyci

1.2.4,

pozoslale należności

Stan na

pocąlęk roku

Zwięk§żenia

Roż§,iązani

w roku obrotow)m

stan na konięc roku

3 691 428;73

3 983 l88.87

3 697 428,,73

] 983 I88.87

3 697 4ża-73

3 983 188,87

3 697 428,73

3 983 188,87

świadczeń
3 69,1 428"73

3 983

l88,87

3 69,7 428,13

3 983 l88,87

Lp.
I.

Rezerwy według celu ich utworzenia
Rezerwy na zobowiązania, z tego:

I.1

sprawy sądowe

|.ż.

kary

I.3.

lnne

Stan na początek

Zwiększenia w

roku

roku obrotowym

Wykorrystanie

Rozwiązanie

stan na koniec
roku

Lp.

Zobowiązania
(wańośćWykazana
bilansie)

Specyfikac.ja

1

Inne zobowiązania finansowe

2

Kredyty i pozyczki

3

Emisia obligacji

4

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

5

Dla organu (poz.ParyWa 1.1.2, bilansu
budżetu)

SUMA

(1+2+3)

z

wykonaniz

Z

tego:

W

powyżęj

l

roku do 3 lat

powyżej 3 lat do 5 lat

powyżej 5 lat

t

Lp.

Tytuł zobowiązania

fi nansowego

l

Zobowiązania z lytułu leasingu

2.

Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego

Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku

Lp,

Rodzaj zabezpieczenia

l

Hipoteka

2.

Zastaw; w tym:

Ęestrowy

2.1

z.ż.

-

pozostałe

,r.

Weksle

4,

Inne

SUMA (l+2+3+4+5)

Kwota
zabezpieczenia

W rym na aktywach:
trwaĘch

obrotowrrch

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.

Zobowiązania warunkowe

l

Gwarancje

ż,

Poręczenia

ż.l.

Stan na koniec roku obrotowego

żż5000,00

w tym poręczenia wekslowe

3.

RoszczeIlia sporne

4.

Za:vłarte, ale jeszcze niewykonane umowy

5.

Inna specyfikacja, w tym:

5.1

hipoteki

5.ż.

Zasta\Ąy

SUMA (l

+2+3+4+5)

225 000,00

W tym

zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 1,13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.

Specyfi kacja rozliczeń międzyokresowych czynnych

według Ą,tułów

1

Ubezpieczenia majątkowe

2.

Ubezpieczenia osobowe

3.

prenumerata

4,

]nne

SUMA

(1+2+3+4+5)

Stan na początek roku

stan na koniec roku

Lp.

Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biemych
według §tułów

1

Naprawy gwarancyjne

2.

Usługi wykonane, niezafakturowane

_J.

pozostałe

SUMA (l+2+3)

Stan na początek roku

stan na koniec roku

Lp.

Specyfikacja

1

Otlrymane gwarancje

2.

Otrzymane poręcz€nia

SUI\łĄ (1+2)

Stan na początek roku

stan na konięc roku

Tabela t.l5 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota wypłaconych świadczeń
pracowniczych

l23 028,50

l

Odprawy emerytalne i rentowe

2.

Nagrody jubiIeuszowe

87 l38,14

3.

Ekwiwalenty urlopowe

ż 788,68

4.

odprawy z

5.

Odprawy wynikaj ące z kat1.y nauczyciela ań.20

6.

Odprawy pośmienne

tlułu rozwiązania

SUMA

(

stosunku pracy

l+2+3+4+5+6)

żl2 955,3ż

Lp.

Odpisy aktualizujące zapasy według
pozycj i bilansowych

I.

Zapasy

l

Materiały

ż.

Półprodukty i produkly w toku

J.

Produkty gotowe

4.

Towarv

stan na koniec roku

trwaĘch w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie
Koszt w}tworzenia środków trwĄch
w budowie wlworzonych w roku
obrotowym
W tym:

- skapitalizowane odsetki
- skapitalizowane różnice kursowe

Stan na początek roku

stan na koniec roku

lfa}ili*]2:3 Kwota i charakter przychodów/kosźów o nddzw}ćzrjnejlwnrttiści lub lrfórg
Lp.

l

Wyszczególnienie
Przychody o nadz:wyczajnej wartościlub które
Wystąpiły incydentalnie
losowe
pozostałe - np.darowizny, spadki

2.

Koszty o nadzwyczajne.i wartościlub które
wystąpiĘ incydentalnie
losowe - wańośćstrat

Stan na początek roku

ĘsĘpiĘ lugydentainie,:,,.,

'l.]

l,,:,,. . , ,..,

stan na koniec roku

,.

Wyszczególnienie

Lp.

l

Istotne pozycje kosztów, wydatków

Kwota

l0158 223,50

wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym
zrealizowane projekty UE
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycmych (wraz
Z odsetkami i kosźami postepowania sądowego)

dyrvidenda
tnne

ż.

Istotne pozycje przychodów

przychody pĄekty UE
grunty użytkowanie wieczyste przeniesienie z pozabilansowego

lnne

l0 l57

973,50
250,00

Nazwa jednostki
cmina puck

ZałącznikNr ż

Oświadczenie Kierownika jednostki organizacyjnej
doty czy I sprawozdania fi nansowego

Oświadczam,że:
1) Sprawozdanie

finansowe za rok ż020

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych
zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego,
udokumentowane dowodami księgowlłni.
2) Na sprawozdanie finansowe składaja się:
a) bilans,

b) rachunek zysków i strat,
c) zestawienie zmian w funduszu,

d) informacja dodatkowa
3) W sprawozdaniu finansowym izestawieniu danych ujawione zostaĘ wszystkie zdarzenia, które
miĄ wpływ na ocenę sl,tuacji majątkowej i finansowej jednostki.
4) Inwentaryzacja została przeprow adzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ajej
wyriki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowośći
5) Posiadamy pełną świadomość
rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i

dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

6) Od daty zamykaniącej okres obrachunkowy do daty podpisania sprawozdania finansowego nie
zaszĘ żadne okoliczności magące w istotny sposób zawńyć na sytuacji finansowej, inne niż już

ujawnione w sprawozdaniu finansowym.

ó.ob),ou
(rok, miesiąc, dzień)

* niepotrzebne

l

skreslić

