
1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 
obrotowego, z  uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp. Rodzaj należności Stan na początek roku obrotowego
Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego

zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie

i 2 3 4 5 6 7

1
Należności jednostek i samorządowego zakładu 
budżetowego

713,92 713,92

1.1 Należności długoterminowe

1.2 Należności krótkoterminowe, z tego: 713,92 713,92

1.2.1 należności z tytułu dostaw i usług 713,92 713,92

1.2.2 należności od budżetów

1.2.3
należności z tytułu ubezpieczeń społecznych 
i innych świadczeń

1.2.4 pozostałe należności, w tym z tytułu podatków

2
Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych 
pożyczek wskazanych w  bilansie z wykonania budżetu

Razem 713,92 713,92

1 .8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

w złotych i groszach

Lp- Rezerwy według celu ich utworzenia Stan na początek roku
Zwiększenia 

w roku 
obrotowym

Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku

I. Rezerwy na zobowiązania, z tego:

1.1 na sprawy sądowe

I.2 na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych

I.3 na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu

I.4 na kary

I.5 inne

SUMA

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach

b) powyżej 3 do 5 lat

Uwaga: należy wykazać wartość w  złotych i groszach

C) powyżej 5 lat

Uwaga: należy wykazać wartość w  złotych i groszach

1.10
kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z  przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to 
leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z  tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Jednostka nie zawarła umów leasingu.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp. Rodzaje zabezpieczeń Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w złotych i groszach)

1. Hipoteka

2. Zastaw

3. Kaucja pieniężna

4. Weksel własny (in blanco)

SUMA

1.12
łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w  tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w  bilansie, ze wskazaniem zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.13
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w  tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zgodnie z zarządzeniem nr 95/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. 
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek budżetowych Gminy Lublin.

1 14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.


