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Informacja dodatkowa

tr 6d1ul. Konstantynowska 8/I0

-303 I-6d2 ul. Konstantynowska 8/l 0

l)
2) jednostka bud2etowa/kom6rka organizacyjna - PKD 8130 z dzial/dzialy klasyfikacji budzetowej 900;-:,, ^--^-,-

, m-c, rok do dzieri, m-c, rok
| / 0l /2019 do 3 ll 12/2019

ie, ze sprawozdanie finansowe zaw-eridild$G

dofyczy *( niepotrzebne skreslii)

om6wienie przyjetl.tr r*uO {R

POLITYKI RACII
rachunkowosci ptzyjqte pny sporz4dzanit sprawozdania finansowego s4zgodne zprzepisami rachunkowosci z uwzglgdnieniem ustawy o finansachnvch

ZASADY WYCENY AKTYWoW I PASYWoW
trwale i WN|P *

wg cen nabycia

- metoda liniowa
trwale w budowie *

-cena nabycia lub keszft\ryb#erz€ria
nwestycje dlugoterminowe i kr6tkoterminowe *

ceny nabycia

++lr/arte$€i€edzilyej

Dlugoterminowe aktywa finansowe *

w kwocie wymaganej zaplaty zzachowaniem ostrolnoSci.
Roszczen i a i zobow iqztnia
- w kwocie wymagurcj zaplaty

pieni92ne
- w wartodci nominalnej

*ezer*y-mze+o*ipa+ir

Fundusze specjalne
w wartoSci nominalnej

migdzyokresowe
w wartoSci nominalnei

Wynik finansowy
wiarygodnie ustalonej wartosci przy zachowanitzasady memorialu, wsp6lmiernoSci, ostro2nosci irealizacii

niepotrzebne skreSlid



awidlowo prowadzone ksiggi rachunkowe;
zostaly uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksiggowane i chronologicznie

5) ilosijednostek/korn6rek organizacyjnych wchodz4cych w sklad sprawozdania finansowego - I
6) pozostale informacje istotne dla jednostek/kom6rek organizacyjnych sporz4dzajqcychsprawozdanie finansowe za dany rok obrotowv

informacie i nhiq(nieniq nheiII
I

ll ;zczegdlowy zakres zmian wartoici grup rodzaj
:oku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszeniaz

l2 aktualnq wartosc rynkow4 srodk6w trwalych, w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie wystgpuje

P4uNu PUDr4U4u [a9Jr

1.3 uur uruw96u uuPrsuw
rraz dfugoterminowych aktyw6w finansowych

wanosc aktywow trwalych odrgbnie dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansow)rch

wystgpuJe

uzJ uwY!4uJvu wtvvzyD!19

)ane prezentowane w Tabeli 1.4 nie wvstepuie
5.

)ane

,trartoSd nieamortyzowanych lub nieumarzanych
t ty4ulu um6w leasingu

5Tabel

6 iczbg oraz wartoS6 posiadanych papier6w w

)ane Drezentowane w Tabeli I 5 nie
7 dane o odpisach aktualizujqcych wartoSi na

na koniec roku obrotowego, z uwzglgdnieniem nale2noSci finansowych jednostek samorz4du terytorialnego

l8 lane o stanierezerwwedlug celu ichutwo@ zwigkszeniach, wykorzystaniu, rorwiqzaniu i stanie koncowym

l9 podzial zobowipari dlugoterminowych o pozostarym-d dnG bilanso@l
splaty:

powyzej I roku do 3 lat

przewidywanym umow4 lub wl,nikajqcym z innego tytulu prawnego, okr-G

9

b) )owyzej3do5lat

c) :owyzej 5 lat

Dane prezentowane w Tabeli 1.9

l.10. kwotg zobowiqzari w s1'tuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu z
rachunkowo6ci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwo owego

I 11 | 4cm4 kw otQ zob ow iqzan zab ezpieczonych

-

)ane orezent

t12
takZe wekslowych, niewykazanych w bilansre, ze

l4czn 4 kw otg zob owiqzan
wskazaniem zobow i qzah z

)ane prezentowane w Tabeli l. 12 nie wvsteou ie
1.13. wykaz istotnych pozycji czytnych i biemych rozliczehmrjdzyokesowych, w tym kwotg czynnychrozliczeri mig

r6znic9 migdzy warto$ci4 otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zotowiqzaniem zaplaty zanie

r.14. lqcm4 kwotg otrzymanych przez jednostkg gwarancji i porgczeir niewykazanych w bilansie

Dane prezentowane w Tabeli l. 14 nie wvsteou ie



wyplaconych Srodk6w pienigZnych na Swiadczenia pracownicze

wTabeli 1.15

odpisdw aktualizul4cycn wartorid;;F;;;

wTabeli2.l nie
I wyhvorzenia Srodk6w trwalych
obrotowJryn

w Tabeli 2.2 nie
i charakter poszczeg6lnych po

w Tabeli 2.3 nie
formacjg o kwocie nale
ykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budzetowvch

w Tabeli 2.5 nie
Inne informacje niZ wymie
iednostki
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kierownik jednostki
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