
7 Zmniejszenia umorzeń 0,00 89 170,00 8 942,12 0,00 40 613,00 138 725,12 0,00

umorzenie sprzedanych składników aktywów 0,00

umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników 
aktywów 0,00

umorzenie likwidowanych składników aktywów 89 170,00 8 942,12 40 613,00 138 725,12

umorzenie składników aktywów stanowiących 
niedobory 0,00

umorzenie składników aktywów wniesionych aportem 
do spółki 0,00

umorzenie składników aktywów przemieszczanych 0,00

umorzenie składników aktywów aktualizowanych 0,00

umorzenie składników aktywów, które utraciły 
przydatność gospodarczą 0,00

pozostałe umorzenie 0,00

8 Stan umorzeń na dzień 31.12. 2018 r. 0,00 1 156 063,40 515 089,51 201 544,00 989 931,29 2 862 628,20 14 572,96

9 Wartość netto na 01.01. 2018 r. 340 995,00 557 719,42 76 495,65 57 564,00 2 849,50 1 035 623,57 0,00

10 Wartość netto na 31.01. 2018 r. 340 995,00 515 919,82 62 229,81 30 996,00 31 424,75 981 565,38 0,00

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w  tym dóbr kultury -  o  Ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3
kwotę dokonanych w  trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 
aktywów finansowych

Lp. Specyfikacja W artość prezentowana w bilansie 
(w złotych i groszach)

Wartość odpisów aktualizujących 
dokonanych w  trakcie roku obrotowego 

(w złotych i groszach)

1. Długoterminowe aktywa niefinansowe, w  tym:

1.1 Środków trwałych, w  tym:

1.1.1 gruntów oddanych w  użytkowanie wieczyste

1.2 Wartości niematerialnych i prawnych

1.3 Środków trwałych w budowie

2 Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:

2.1 Udziałów i akcji

SUMA

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Powierzchnia gruntów (w m2) W artość gruntów (w złotych i groszach)

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w  tym z  tytułu umów leasingu

Lp. Grupa według KŚT
Stan na początek roku 

obrotowego

Zmiany w  trakcie roku obrotowego
Stan na koniec roku 
obrotowego (3+4+5)

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

1
Grunty (w tym prawo wieczystego 

użytkowania)

2
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej

3 Urządzenia techniczne i maszyny

4 Środki transportu

5
Inne środki trwałe (w tym dobra 

kultury)

6 Wartości niematerialne i prawne

Razem

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w  tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

w  złotych i groszach

Papiery wartościowe
Stan na 

początek roku
Zmniejszenia Zwiększenia

Stan na dzień bilansowy

Ilość
Wartość

wykazana w  bilansie nominalna

1. Akcje
długoterminowe

krótkoterminowe

2. Udziały
długoterminowe

krótkoterminowe

długoterminowe

krótkoterminowe

Uwaga: dane wykazuje Urząd


