
Nwa i adres.jednostki sprawozdawczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02

ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom

Numer identyfi kacyjny REGON
03449284

Bikms jednostki buclżetowej
lub samotzqdowego zakłatllt
budżetowego

spolzqtlzony
na dzień: 2018-12-31

Adresat

GMINA BYTOM

BYToM

AKT\ĄilA Stan na
początek roku

Stan na

koniec roku
PASYwA Stan na początek

roku
Stan na

koniec roku

A, Aktywn trya|e 3 058 603,52 3 581 9l6,75 A. Fundusze 834 823"73 1 583 712.43

L wińości niematerialne i prawne 0,00 0,0( L Fundu§z jedno§tki ż07 741 5,79,85 żOz 572 ż2ż,83

II" Rze@owe iktyva tru8le 1 842 954,58 3 5l4 615,53 II. wynik finansowy Detto -ż06 906 756,12 _200 988 5 10.40

l srodkitruałe ż765 431,14 3 514 615.53 l, Zy§k netto (+) 0,00 0,00

1,l Grunty 574 400.00 574 400,0( 2, strata n€tto (-) -ż06 906 756^12 _200 988 510,40

,l orunly slflilo\rlące §lasnosJcdnoskl salnorżądu tęr

rzekaailc N u4{ko\łanie wiezyśe innyn podnliotoN
go, 

0,00 0,0(
lII. Odpi§y z wyniku finłn§owego
/nnduvłLą śrnd}ńw nhrłfnwvch) /-\

0,00 0,00

l,2 Budynk,, lokale I oblekty tnżynleril
ladowęi i wodnei 2 l45 068,17 2 909 43ż,23 lv. Fundu§z mieiliźl zlikwidowanych j€dnostek 0,00 0,00

l,3 Urządzenia techniczne i maszyny 27 057,8I 1,8 439.22
B_ FUnduśże 0.00 0,00

1.4 srodki transponu 8 130,36 6 4l0,08 c. p{ńśtwowe fundu§ze celowe 0.00 0,00

l 5 Inne środki truałe 10 774.80 5 934.0(
D, Zobowiąz8nin i rezeruy nfl
zobowiaznnił 3 820 444.96 4 6,15 409,59

2, srodkitNałe w budowi€ (inwestycje) 77 523,44 0,0i I. zobowiłzanil dIugoterminove 0,00 0,00

], Zaliczki na środkl troale w budowie (inwestycie) 0,00 0,0( II. Zobowiązenia krótkotcrmiilowe 3 604 035,06 4 lc)3 359,52

llI. Nsl€żności dlugoterminow€ 2l5 648,94 67 30l ż l, Zobowiązania z tytułu dostaw i usfug 484 446,03 466 048,65

Iv. Dlu8oternrirtowe aktywn fi nnnsowe 0,00 0,0( 2, Zobowiązania wobec budżetów 248 564,00 307 
,l98"79

l, Alcje i udziaty 0,00 0,0(
3. Zobowiązanla z t Ąufu ubezpleczen
i innvch świadczeń

I 01,7 655,29 l ż54 302.7l

2, Inne pąpiery wańościowe 0,00 0.0( 4. Zobowiązanja z lytulu wynagrodzeń l 460 983,9l l 7 53 z97 .05

3. lnne długoterminowe akt}rya finansowe 0,00 0.0c 5. Pozostałe zobowiązania 336 ż73,48 357 18ż,07

0,00 0,00
6, sumy obce (depozytow€, z
wkonania umów)

0,00 0,00

B. AKTYWA oBRoTowf, 1 596 665,17 ż 677 205,ż7
7, Rozliczenia z tytufu środków na wydatki
budżetowe i z tvtufu dochodów budżetowych

0,00 0,00

I. zapłsy l09 891,54 |00 7ż9.0, 8, Fundusze specjalne 56 112,35 54 l30^25

l. Materiały l09 891,54 l00 729,0s 8.1. Zakładow Fundusz Swiadczeń Socialnych 56 lIż,35 54 130.25

2, Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,0( 8 2 Inne fundusze 0,00 0,00

3, Produkty gotowe 0,00 0,0c lll. RezeBy na zobowiłzłnia 760,96 7 60,96

4. Towary 0,00 0,0c Iv. Rozlicz€Ditr międzyokre§owe ż15 648,94 48 t 289,1 1

]l, Nlleżności króakoterminowe I ż83 5lż.ż| 2324 4ż9,7(

L Należności z t}tułu dostaw i usfug 6 797,8I 704.12

2. Należności od budżetów 908,35 78 8.6(

3. Należności z t}tufu ubezpieczeń i innych 0,00 0,0(

4, pozostałe naleźności l 275 80ó,05 2 322 937 ,04

5. Rozliczenla z tytufu środkow na wydatkl
budżetowe i z t}{ufu dochodów budżętourych

0,00 0,0(

lIl. Krótkot€rminow€ aktywe |inansowe 203 261.42 ż5ż 046,4,

l, Środki pieniężne w kasie 0.00 0,0(

2, Środki pienięzne na rachunkach bankowyclr 203 261.4ż 25ż 046.42

3, srodki pieniężn€ pąństwowego fun(luszu
-_l^-,-ńń

0,00 0,00

4 lnne środki pienięzne 0,00 0.0(

5, Akcje lub udziały 0,00 0,0(

6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00

7, lnne Lrotkolerminowe aktylra linansowe 0,00 0,00

lv. Rozlicżenia nriędzyokle§owe 0,00 0,0(

Suma aktywów 4 655 ż68,69 6 259 122,02 Suma pasywów 4 655 ż68,69 6 259 I2ż,Oż

{ :,i :,,,,.]. : i,-, ], i,i }:",. r; t. i]; i,; ;-i ł j', 

"
i{l,,,l .l '. . li f "\ , , ,,, :l r,r,zinie

/lrlj"
.,.,,. 

^. t ii!i ::. !|:: {i {.!,! r:z4 !ł:e. ;ńtę!&
(główny księgowy)

......... 2,0 l2 :0 3 :28.,......
(rok-rniesiąc-dzień)

ldentyfikator sprawozdania: 20 l 90328 1 1 5937

T---:''



RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI BUDZETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU
BUDZETOWEGO (WARIANT POROWNAWCZY)

!

&\t^^i
",:1:

(główny księgowy)

Identyfikatorsprawozdania: 20l90328l2l803

..,,.. -2 !.!.2:.0,3.: 2.E.....
(rok-miesiąc-dzień)

Nuwa i adres jedn. sprtwozdawczcj

Mie.lski 0środek Potnocy Rodzinie
C02
ul, Strzelcórv Bytoluskiclr l6;41-902 81

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy) ................,.,.,...."

sporządzony na dzień

20l8-12-31

Adresat
GMINA BYTOM

BYToM
Numer identytikacyjny REGoN
03449284

Stan na konięc roku poprzedniego Stan na kotriec roku bicżącego

,A,| " ,' "'Prrvchóili'nettó z n'odstewowei dzialalńości oneracvinei l3 1d6 328.35 12 4l2 o11-ż1

A.l przvchodv netto ze sDrzedaży produktów 0.00 0.00

A.II Zmiana stanu produktów (zwiększerrie - wartość dodatnla, zmniejszenie
- wańość lliemna)

0,00 0,00

A-I]I Kosztv w\.tworzenia Droduktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0,00

A,lV Przvchody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 000

A.V Dotacie na finansowanie dzialalności podstawolvei 0.00 0.00

A vl przvclrodv z tvtułu dochodów budżetowvcl't l3 146 328.35 ż 41ż 011.21

']B ]'"'] "'' ]'' Kośż'fv'dzinłalnóści opera§yi nci ż1o 2ś2 862-60 2fi6261 129.6I

B.l Amortvzacia 117 955.26 1 14 5 18.42

R ll zllżvcie llraterialórv t energlt 1 ż1,7 
,I30.83 1 l4ż 856.14

B.III Usłuei obce 563 325.08 11674746.49

B iv podatki onłatv 62 090. l 3 6l ż3l.ż0

B,V Wvnasrodzenia l 6 714 qsq 4ż |7 ] 16 664-38

B VI tJbezoieczenia sDołeczne i inne świadczeIlia dla nracotvników 3 69l 238.59 3 778 998.17

B,Vn Pozostałe kosztv rodzaiowe l60,778.83 1 5 l 268.88

B-vlll wartośc snrzedanrch 10\łarów i materialów 0.00 0_00

B.lX Inne świadczenia finansowalle z budżctrt 116,704 845.46 1,72 0ż0 845.93

B x pozostałe obciazenia 0,00 0,00

C" ' , , ]:l, Zvsk (stiata) z dzialalności podstawowei (A-B) , ' ' -191 106 534.25 193 849 l18.40

D , Priżostłłe Drzvchody oDeracVine 3l0 079.80 334 099.27

D.I Zysk ze zbycia nieflnansouych akt[ryów !Iw"ą!yó 0.00 000

D.lI Dotacie 0-00 0.0l)

D lII Inne orzvclrodv oDeracvine l 0 079.80 4 099.2,7

]l]E]]:::i.a,:]i:l:.l':.Pożostałe kosztv oDeracYine ll 216 875.57 9 256 l06.37

E,I Koszty inwestycji finatrsowanyclr ze środków własnyclr
samorządowych zakładów budżetowycIr i dochodórv jednostek
hllr{ictnrwch qrnmłdzonvch na wvdzielonvm rachunku

0,00 0.00

E.II Pozostałe koszty operacyine l l 276 875.57 9 ż56 106.3,]

F ; , .., 
l'l. 7łsł,{itratn) z rlzialnlności ooeracvinei (C+D-E) -208 073 330.02 -ż02 77l l25.5li

C:,,'.'.. Przvćhodvfinan§owe s |29 190.21 8 4żl 41s.21

G.I Dwvidendv i udziały lv zyskach 0.00 0.00

i II Odsetki l29 |90.27 8 4żl 4|5.2,/

G.III Inne 0.00 0.00

H kosztv finansowe 3 962 616.37 6 638 800.17

H I Odsetki 3 96ż 616.37 6 638 800.17

H.II Inne 0,00 0.00

t Zvsk (strata) brutto (F+G-H) -2{16 gtlś 156.12 -200 988 5l0.40

r .: '] ,]: pn.lqtpL .lńohn.lnwv 0.0n 0.00

K ],,,. ,],. ] ]l :. Pnznst'iłi nhówiazkowe zmni€iszenia żvsku (zwiększćnia stiaty) 0.00 0.00

7vllł'/etrłtl) neffn {I-.I_K) -2o6 9{l(,156-12 -200 98* §10.40



Nuwa i adres jedn, sprawozdawczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
C02

ul. Strzelców B},tomskich l6;41-902 By

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 2018-12-31

Adresat
GMINA BYTOM

BYTOM

Numer identlfr kacyjny REGON
03449284

stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

si i ń'iliiśiJi'il ńii aiLi' ńn::ńi}irntóklilźiiśi il mn\',.'..:,] l.§7|)i!,l)|:,&1L7a .:2o71El:ś79:85

Zwiekszenia funduszu (z trĄułu) 2,09 4g4 9R?.76 ),07 511 R66 19

I.1 zvsk bilansowv za rok ubiesłv 0.00 0,00

1,ż 7.realiz.owzne wdatki hrlrlżetrlwe 209 120 665.22 206 605 020.12

zrealizowane Dłatności ze środków euroneiskich 000 0.00

1.4 srorlki na inwesfucie j64 117 54 9),8 846 07

Aktualizacia wvcęnv środków trwałvch 0.00 0.00

1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałę i środki trwałe w budowle oraz
wańości niemaferialne i nrawne

0,00 0,00

l .,7 Ak§.wa nrzeiete od zlikwidowanvch lub notaczonvch iednostek 000 000

1.8 Aktwa otrzvnrane w ramach centralnego zannatrz.enia 0.00 0.00

1.9 pozostałę odDisv z wvniku finansoweso za rok bieżac\ 000 0_00

l - l0 Jnne zwiekszenia 0.00 0.00

.ż zmnieiszenia funduszu iednostki (z Mułu) 194 156 017 64 21ż 703 żż3.2|

żl śtrata 7.2 rok rlhiegłv ,l 89 7gR 05g l R ),06 9o6 756 1ż

zr ea|izow anę doclrodv b udżętowe 3,7,75 761.,75 4 695 |ż7.04

ż3 Rozliczenie wvniku finansoweso i środków obrotowvch za rok ubiesłr 0.00 0.00

2.4 Dotacię i środki na inwestvcie 364 317.54 9,70 540 60

.2.5 Aktua| izacia środków trwałvch 0.00 0.00

2,6 Wańośó sprzedallych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i
środków trwałvch w budowie oraz wartości niematerialnvch i orawnvch

2l7 674,63 106 93l,45

ż.7 paswva nrzeiete od zlikwidowanvclr lub nołaczonvch iednostek 000 0.00

ż.8 Aktwva nrzekazane w ramach centralneso zaouatrzęnia 0.00 0,00

ż-9 Inne zmnieiszenia 204.54 23 868.00

§iińdiini:h;.lrr^śfLi ii lłirńióo,^LrA<li':l'x^7\ 2o7 741 579.&5 żOż,572 ż22.83

i,l,,,,''III'1], .]Wvnitlflńansó!Ń neito za iok bieżaćv, f+..l-) -206906 756,12 :200 988 51 0]40

rIT l 7vsk netto 000 0.00

III.2 strata netto r -206 906 756.12 -200 988 5 10.40

I]] 3 nadwżka śrndków obrotowch 000 0"00

.:IV.l:.], ],,.F,uńdu.sż]{Doż:Il+::IlD ',xjł 8).1 ,lj 5&3.11ż:.43

tlĄ { _lł:,i; i1,]ii li i lij iiSiĘfi 0Titjt]0
, j,lkjt!]o 0ilrr;Ę[a lłl;nrlry'lłorlilinie

'łLr.ł*
ngr .Ąli,,u|ńuptlo

dńilv'triig"*}i
....... 2.0- 1.9 -Q4:.2.4.... -

(rok-miesiąc-dzień)

&YTTtrfrT,łR
}fiejskiĘo $ś;odk.l 7

Identyfikatorsprawozdania: 20190424131433



.%

I Wprowadzgnie do sprawozdania flnansowego.
1.
.1.1. Nazwa Jednostki

MlEJsKl oŚRoDEK PoMocY RoDzlNlE

1,2 siedzlba |ednostkl

BYToM

lNFORMACJA DODATKOWA

1.3, Adres |ednostkl

UL, sTRzELcÓW BYToMsKlcH 16, 41.9o2 BYToM

1,4. Podstawowy puedmiot dzialalnoścl |edno8tki

1 ) realizacja zadań określonych W ustawie o pomocy społecznej;
2) lealizacja ładańwynikających z innych ustaw:
a) ustalanie i Wypłacanie śWiadczBń rodzinnych na podstawie ustawy o śWiadczeniach rodzinnych,
b) ustalanie i Wypłacanis śWiadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań Wobec
dłużnikóW alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentóW,
c) dzialania na uecz wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy
o W§pieraniu rodzjny i systemie pieczy zastępcze.i,
d) ustalanie i wypłacanie zasiłkóW dla opiekunóW na podstawie ustawy o ustaleniu i Wypłacie zesiłkóW dla opiekunóW,
e) prowadzenie spraw Niązanych zpęyznawaniem i Wypłacaniem świadczenia Wychowawczego
na podstawie ustawy o pomocy państwa w Wychowyw€niu dzieci,
0 udzielanie pomocy materialnej o charakteue socjalnym uczniom Wynikając8j z ustawy o systemie
ośWiaty,
g) prowadzenis spraw w zakresie potwierdzenia prawa do śWiadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
ustawy o śWiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkóW publicznych,
h) działania z zakresu pzeciwdziałania puemocy W rodzinie na podstawie ustawy o pueciwdziałaniu
puemocy w rodzinie,
i) udzielanie Wsparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,
j) realizaąazadańzzakresu rehabilitacji społecznej Wynikających z u§tawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
k) lealizacja zadańzzakre§u puyznawania i Wypłacania dodatkóW mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
l) r€alizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy W formie dodatku energetycznego Wynikających
z ustawy prawo en€rgetyczne,
m) realizacja Zadań dotyczących prac społecznie użytecznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
n) puyznawanis i wypłacanie jednorazowego śWiadczenia dla rodzin, W których urodzjło się dziecko
z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością z zakr€su ustawy o Wsparciu kobiot W ciąży i rodzin
,,za życiem",
o) realizacja zadań na uecz rodzin Wielodzietnych z z8kresu ustawy o Karcie DużBj Rodziny;
3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej W Bytomiu W zakresie;
a) Programu Bytomska Kańa senlora,
b) programu ,,3+ Liczna Rodzina"

2. Wskazanie okresu obiętego sprawozdanlem

RoK 2018

3, Wskazanle, że sprawozdanie finansowe zawiera dane lączne

nie dotyczy

4. omóWienle puy|ętych zasad rachunkowości, W tym metod Wyceny aktywóW i pasywów (także amońyzac|i)

1, Aktywa i pasywa Wyceniane są przy uwzględnieniU naduędnych zasad rachUnkowości, W §posób pżewidż]any ustawą o rachunkowoścj

zalącznikff 1 do pisma nr FK,3251,23.2018

a)

b)

xEonlkl maJątKu o Wańoścl początkowej poniżej 350,00 zł jednostka za|icza bezpośrednio W kosztv IAK W
składniki majątku o Wańości początkowej Wyższej niż 350,00 zł a niższej niż 1 o.o00 zł jodnostka zalicza do pozostałych środkóW
tMałych lub wańości niematerialnych i prawnych, od tego rodzaju składnikóW majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisóW
amońyzacyjnych w miesiącu puyjęcia do użytkowania

TAK ,u€

składniki majątku o Wańości początkowej Wyższej niż ,10,000 
zł jednostka zalicza do środkóW tMałych lub Wańości niematerialnych i

prawnych. od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisóW amońyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu oddania składnika do użytkowanla.

TAK !€

]akłady na ulepszenie środkóW teałych pu€kraczające Wańość 10.000 zł podwyższają Wańość początkową tych środkóW, a
1iepuekraczające 10,000 zł odno§zone są W koszty bieżącego okrBsu jako koszty remontu, TAK !€



\

3. Jednostka dokonU'e odpisóW amońyzacyjnych lub umożeniowych od środkóW tMałych i Wańości niemateńalnych i prawnych w następu,ący sposób

pozostałe środki tNałe oraz wańości niematerialne i prawne o Wańości początkowej nie pżeklaczające) 10,000 zł - jednorazowo W

środki tMałe, pozostałe środki tMałe oraż Wańości niematerialne i prawne o Wańości początkowej peekraczającej 1 0,000 zł - odpisy

amońyzacyjne dokonuje się metodą liniową, Wg stawek stanowiącyh załącznik do ustawy o pdop począWszy od miesiąca
po miesiącu oddania do użytkowania _

środkitMałe,pozostałeśrodkitMałeorazWańościniematerialneiprawneowartościpoczątkowejpuekraczającej 10,000zł-odpisy
amońyzacyjne dokonuje się metodą liniową, \Wg stawek stanowiącyh załącznik do ustawy o pdop począWszy od miesiąca

po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku

4 Jednostka dokonuje Wyceny aklylvóW finanso||ych - nie dotyczy jednoslek hudżetowych

W zakresie księgowania matenałóW

d)

e)

f)

ila naleźności puetermjnowanych Stawka

)owyżej ,1 miesiąca (W pźypadku należności z tytułu: opłat za pobyt i posjłek W noclegowni, nienależnie pobranych dodatkÓW

nieszkaniowch, świadczeń alimentacvinvch)
tAK NłE 1 00o/o Wańości należności

)oWVżei 3 miesiecv FAk vlF

)owżei6 miesiecv bl4 ,l lE

)owyżej 12 mie§ięcy (W puypadkU naleźności z tytułU: opłat za pobyt dziecka W pieczy zastępczej, za pobyt W mieszkaniach
)hronionych, nienależnie pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, opłat za pobyt W dps)

TAK N+E
,l00% Wańości należności

jla należności niepżeterminowanvch o znacznym stopniU prawdopodobieństwa nieściągalności FAK NlE 07o Wańości należności

Jla należności od dłużnikóW postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz W stosunku do których zostało otwańe
)ostępowanie restrukturyzacyjne lub zo§tał złożony Wniosek o zatwierdzenie układu W postępowaniu o zatwierdzenie układu

TAK N€ 100% Wańości należności

dla na|eżności od dłużnikóW W puypadkU oddalenia Wniosku o ogłoszenie upadłości, j6żeli majątek dłuźnika nie Wystarcza lub jedynie

Wystarcza na zaspokojenie kosztóW postępowania upadłościowego
TAK NlE 0% Wańości należności

dla nateżności kwestionowanych pęez dlużników oraz z których zapłatą dlużnik zalega, a Według oceny sytuacji majątkowej i

finan§owej dłużnika spłata należności W umownej kwocie nie je§t prawdopodobna łAK ŃlE 0olo wańości należności

dla należności stanowiących róWnowańość kwot podwyższających, W stosunku do których upEednio dokonano odpisu aktualizująceg( TAK {€ 0% Wańości należności

Jednostka sto§Uje uproszczenie polegające na nierozllczaniu kosztów W czasie TAK {€



macje

,atkowe informacjo l obiaśnienia.

jzczególowy zakre§ zmlan Wańości grup rodzalowych środkóW tNałych, Wańości niematerialnych i prawnych, zawiorający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia l zmnieiszenia z tytulu: aKualizacji wańości, nabycla, rozchodu, puemieszczenia wewnętunego oraz stan końcowy, a dla marątku
amońyzowanego - podobne puedstawienie sianóW l tńulów zmian dotyczących amońyzacji lub umożenla.

Ndwg glupy rodzalowol składnlka akrwów wg lkładu w bllan6le
l. Wartoścl

nlomatgaialne l , Glunł
1.2. Budynkl, lokalo
l obl§kty lnźyni9lil
lądoweJ l wodngj

1.3. t lządźenlg
techniąno l

maazyny

1.4. środkl
ltanapońU

1.5. lnne śródkl

azen a wana śd Docra lxówe l :

]

1.2, AKualna wańość rynkowa środkóW tMałych, w tym dóbr kultury - o lle lednostka dysponuie takimi informacrami.

Wyszczeqólnl€nle
AKualna
wańość Dodatkowe inform8cJe

untv

t.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizuiących wańość aktywów tMałych odrębni€ dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
długotruatych aKywóW fi nansowych.

2



Wańość grunióW uźytkowanych Wleczyście,

L,p
I resc (nr ozlałxl, Wy8zczególnienie )Ian ną

bocraiAk lókil
ll sEn na xonH

Mańóść

2 0c{

3 000

1.5. WańoŚĆ nieamońyzowanych lub nleumażanych pu ez iednoEtkę środków tNalych, używanych na podstawle umów nalmu, dzieżawy i lnnych umów, w tym z
lytulu umóW leasingu.

Liczba oraz wańość posiadanych papierów wańościowych, w tym akcii i udziałów oraz dłużnych papieróW wańościowych.

Dane o odpisach aktuallzujących wańość naleźnoścl, ze wskazaniem §tanu na początek roku obrotowego, zwiększenlach, wykouystanlu, rozwlązanlu i stanle na
konieG roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należnośGi flnansowych jednostek Eamoźądu terylorlalnego (§tan zagrożonych poźyczek)

Dtan na zmiana 3tanu w tmkcie roku obrotoweEo
aoku

żmnleiszenla
,l 0luOotermlnowe 0o{

3||2
J,ll J, l\aleznoscl z Nlulu uDezolecżen
3.11,4. Pozostale należności 136 alA 8q5 8, 15 71o 479 o1 149 o7,1 42o 1

1.8. Dane o §tanie rezeMwedług celu lch utwouenia na początek roku obrotowego, zwlększenlach, wykouystaniu, rozwlązaniu i §tanle końcowym

Wyszczególnienie ooczatek roku
4wlęK5zenle

claou loku
yYyńoEy§Ianle
w aladu rdk8

kozwązanle w
cledu ldktr roku

1
lezeMy długoterminowe ogółem na

0,0(

2
Rezerwy krótkoterminowe ogółem na
pozostałe kosztv 760,9( 0,00 0.0( 0,0( 760,9(



.ał zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, pźewidywanym umową lub WynikaJącym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

/oryżel '| roku do 3 lat,
/ powyŻej 3 lat do 5 lat,

c) powyżeJ 5 lat

1,10,Kwotazobowiązańwsytuacji,gdyJednostkakwalifikujeumowyleaslnguzgodniezprzepisami Podatkowymi (leasingoperacyjny),aWedługprzepisówo
rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze Wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

1.12, Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzle|onych pzez Jednostkę gwarancji l poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych W bilans|e ze
w§kazanlem zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

-.p. Tytuł zobowlązanla warunkowogo
§tan

na początgk
roku na konioc roku

Jdzielone dla iednostek powiazanvch

awane. lecz leszcze nlewkonane t

^
\leuznane roszczenla W!e7vciela

Ą ,]ne

ooół6m U.UL U

-.p. zobowlązanIa

okre§ wvmaqalnoscl
RazemDowvżol 1 roku do 3 lat Dowvźei 3 lat do 5 lat oowvżol 5 lat

stan na
Bo Bz Bo Bz Bo Bz

DózvczKl
emlsll dfuznvch

J.
e^\^/A /\^,Akśl^u,A\ ooc 00c

4. a9uawlązal
ooa oor

5. ooc oor
z tvtułu wnaorod7eń 00c 0.0(

0c

L,p.
kwota zobowlązanla

^wola 
zaDezpleczenla Na aKtwaqn tMalycn Na aktywach obrolowych

'eksle
-t!Doteka

lm o 0 0 0 0 0 UOL U



.|.13. Wykazlstotnychpozycji czynnychiblernychrozliczeńmiędzyokresowych,wtymkwotęczynnychrozllczeńmiędzyokresowychkosztówstanowlącychróŻnicę
między wańością otrzymanych tinansowych §kładnlkóW aktywów a zobowlązaniem zapłaty za nie.

L.p.
liten.na

p9c!ąt9x roKu
,oblotowodo

konlec roku
óbrotow€oo

cgółem czynne rozliczenia
Tiedzvokresowe kósźóW. W tvm:

miAalźVńkrA§nwe 215 h4a 94 4ó1 zó9.1

1.14, Łączna kwota otźymanych przezJednostkę gwarancjl i poręczeń niewykazanych w bllansle

1.15. K\^rota wypłaconych śfodków plenlężnych na śwladczenla pracownlcze

1.16. lnne lnformacje

2,
2,1. Wysokość odpisów aktualizujących wańość zapasóW

1

2.2. Koszt Wytwożenla środkóW trwalych w budowie; w tym odsetkl oraz różnlce kur§owe, które powlększyły koszt wytworzenla środków trwałych w budowle w roku
obrotowym.



2,5,

3.

,lar8Ker po8zczególnych pozyc|l puychodóW lub ko§ztóW o nadzwyczajne| WańośGi lub które wystąpity lncydentalnie.

lnromcja o kwocie należnoścl z tyiułu podatków realizowanych puez organy podatkowg podległe mlnistrowl właściwemu do Epraw flnan9óW publicznych
wykazanych w spnwozdanlu z wykonanla planu dochodów budżetowych.

nią dołczy jednostek budżetowych

lnne informacje

lnne informacJe nlż wymienlong powyżej, |eźell mogłyby w istotny sposób wplynąć na ocenę sytuacji majątkowej l finansowej oraz wynik finanEowy J€dnostki.

u-eA 6Łd}v,§fi §0 §§lĘ$OwEG0
Micjski,:gn Ośrofrka l'omocy Rodzinie

'tWryft,
ngr Arltrd I,Iapeta
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