
1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

LP. Wyszczególnienie Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w złotych i groszach)

1. Odprawy emerytalne i rentowe 52 952,16

2. Nagrody jubileuszowe 96 993,01 !

3. Ekwiwalenty za urlop 4 286,94

4. Odprawy pośmiertne

5. Inne (w zakresie funduszu płac)*

SUMA 154 232,11

*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane 
funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze 
śmiercią lub utratą mienia, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -  rekompensaty wypłacane funkcjonariuszom za przedłużony 
czas służby, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych, odprawy z 
KN dla pracowników pedagogicznych z tego: zasiłki na zagospodarowanie, odprawy z KN i ekwiwalenty za urlopy dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za urlopy dla 
pracowników administracji i obsługi.

1 16 inne informacje

Uwaga: samorządowy zakład budżetowy powinien zaprezentować ujęcie przekazanej nadwyżki do budżetu, tj. różnicę między wynikiem finansowym z bilansu, rachunku zysków i 
strat a zmianami w funduszu.

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

w złotych i groszach

Lp.
Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji 

bilansowych
Stan na początek roku

Zwiększenia w 
roku

obrotowym
Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku

1. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

w złotych i groszach

Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego
w tym:

koszt odsetek koszt różnic kursowych

23 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów łub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp- Wyszczególnienie Kwota (w złotych i groszach)

1. Przychody: 255 241,60

1.1 Pozostałe przychody operacyjne - darowizny finansowe 219 406,05

1.2 Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe 35 835,55

2. Koszty: 35 835,55

2.1
Zużycie materiałów i energii (koszty dotyczące otrzymanych darowizn 
rzeczowych - pozostałe środki trwałe i małowartościowe wyposażenie) 35 835,55

Uwaga: należy pokazać kwoty darowizn, odszkodowań, kar, w przeciwnym razie wpisać: takie przychody i koszty nie wystąpiły.

2.4
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w 
sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy jst.

2.5 inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Uwaga: należy podać inne niezbędne informacje, w tym wyjaśnienie przyczyny i skutki (liczbowo) niezastosowania określonego przepisu ustawy.
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