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Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Środowiskiowy Dom Samopomocy
Gana 28
46-320 Praszka

BILANS
jednostki
budżetowej
sporządzony
na dzień 31-12-2019 r.
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..............................................

161533303
Numer identyfikacyjny REGON
AKTYWA
A. Aktywa trwałe

~

31. 03. 1020

W4':słacDąbelZilf1j"sh1a.~:ief~cl/"JJ~~;j···

Stan na
początek roku
2387782,96
0,00

lt"uupls •••

Stan na
koniec roku

PASYWA

2355384,62 A. Fundusz
0,00 I. Fundusz jednostki

1•••••

·········"

I

•

Stan na
początek roku

-

Stann~
koniec roku

2375974,01

2322786,66

3257196,97

3462421,59
1139634,93

I. Wartości niematerialne i
lPrawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

2387782,96

2355384,62 II. Wynik finansowy netto (+,-)

881222,96

1. Środki trwałe

2387782,96

2355384,62 1. Zysk netto (+)
220100,00 2. Strata netto (-)

0,00

0,00

881222,96

1139634,93

0,00

0,00

0,00

0,00

6137,15 B. Fundusze placówek

0,00

0,00

60066,62 C. Państwowe fundusze

0,00

0,00

40777,37

50478,93

0,00

0,00

40777,37

50478,93

909,25

1793,34

2 945,00

3 254,00

13 695,48

16668,40

23214,22

28740,62

1.1. Grunty
1.1.1. Grunty stanowiące własność
jednostki samorządy
terytorialnego, przekazane w
użytkowanie wieczyste innym

220100,00
0,00

0,00 III. Odpisy z wyniku

finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

nnnmintnm

1.2. Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

2159500,06

1.3. Urządzenia techniczne i
maszyny
1.4. Środki transportu

8182,90

2069080,85 IV. Fundusz mienia

zlikwidowanych jednostek

0,00

celowe
1.5. Inne środki trwałe

0,00

0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

2. Środki trwałe w budowie

0,00

(inwestycje)

0,00 I. Zobowiązania

długoterminowe

3. Zaliczki na środki trwałe w

0,00

0,00 II. Zobowiązania

budowie (inwestvcie)
III. Należności długoterminowe

0,00

0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i

krótkoterminowe
usług

""
IV. Długoterminowe aktywa
finansowe
1. Akcje i udziały

0,00

2. Inne papiery wartościowe
długoterminowe

0,00

3. Inne długoterminowe aktywa
finansowe
V. Wartość mienia
zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00 5. Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00 6. Sumy obce (depozytowe,

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

0,00

0,00 2. Zobowiązania wobec

budżetów
0,00 3. Zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i innych świadczeń
0,00 4. Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń

zabezpieczenie wykonania
umów)

28968,42

17880,97 7. Rozliczenie z tytułu środków

0,00

0,00

28955,00

na wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
17858,40 8. Funduszespecjalne

13,42

22,57

1. Materiały

28955,00

17858,40 8.1. Zakładowy Fundusz

13,42

22,57

Świadczeń Socialnvch
2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00 8.2. Inne fundusze

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00 III. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

4. Towary

0,00

0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe
1. Należności z tytułu dostaw i
usług

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Należności od budżetów

0,00

0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń
i innych świadczeń
4. Pozostałe należności

0,00

0,00

0,00

0,00

S. Rozliczeniaz tytułu środków na
wydatki budżetowe i z tytułu
I dochodów budżetowvch
III. Krótkoterminowe aktywa
finansowe
1. Środki pieniężne w kasie
2. Środki pienieżne na rachunkach
bankowych
3. Środki pienieżne państwowego
funduszu celowego

0,00

0,00

13,42

22,57

0,00
13,42

0,00
22,57

0,00

0,00

4. Inne środki pienieżne
s. Akcje lub udziały
6. Inne papiery wartościowe
7. Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
IV. Rozliczenia międzvokresowe
Suma aktywów

GŁÓWNY
(główny ks

Małgorzata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2416751,38

\.

0,00
2373265,59 Suma pasywów

2416751,38

30-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

Grzego

2373265,59

Nazwa i adres jednostki

Adresat

sprawozdawczej
Rachunek zysków i strat jednostki
Środowiskowy

Dom

Samopomocy
Gana 28
(wariant

46-320 Praszka
161533303

sporządzony

porównawczy)
na dzień 31-12-2019 r.

BURMISTRZPRASZKI

.............................................
Numer identyfikacyjny REGON

Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku Stan na koniec roku
poprzedniego
bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

4420,08

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
lll. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
X. Pozostałe obciążenia
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku
II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

GŁÓWNY!
(główny ks
Małgorzata G

GOWY
gowy)
'abian

21192,08

4420,08 zł
885643,04 zł
89494,70 zł
16027800 zł
56829,29 zł
3793,00 zł
469746,51 zł
104 032,29 zł
1469,25 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
-881 222,96 zł
0,00 zł

21192,08 zł
1160827,01 zł
100 398,34 zł
17930559 zł
143 218,27 zł
1200,00 zł
601176,79 zł
132 771,36 zł
2756,66 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
-1139634,93 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

-881 222,96 zł
0,00 zł

-1139634,93 zł
0,00 zł

°

0,00 zł

-881222,96

-1139634,93 zł

-881222,96

-1139634,93 zł

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień:

Grzegar.

Nazwa i adres

jednostki

sprawozdawczej
Środowiskowy Dom

Adresat
Zestawienie

zmian w funduszu jednostki

Samopomocy
Gana 28

sporządzone

na dzień31-12-2019

r.

161533303

BURMISTRZ PRASZKI

................... ........ .............

Numer identyfikacyjny REGON

Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku
Stan na koniec
poprzedniego
roku bieżącego
2 914 334,77 zł
3 257 196,97 zł
1 084886,70 zł
1107 639,66 zł

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich
1.4. Środki na inwestycje
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
/" 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
ilematerialne i prawne
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
1.10. Inne zwiększenia
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
2.1. Strata za rok ubiegły
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe
2.3. Rozliczeniewyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
2.4. Dotacje i środki na inwestycje
2.5. Aktualizacja środków trwałych
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.7. Pasywaprzejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
2.9. Inne zmniejszenia
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
t. zysk netto (+)
2. strata netto (-)
3. Nadwyżka środków obrotowych
IV. Fundusz (11+,-111)

799 737,20 zł

1107 639,66 zł

285 149,50 zł
742024,50 zł
737 604,42 zł
4420,08 zł

902 415,04 zł
881222,96 zł
21192,08 zł

-

3 257 196,97 zł
881222,96 zł

-

3 462 421,59 zł
1139 634,93 zł

-

881 222,96 zł

-

1139 634,93 zł

-

2375974,01 zł

-

2322786,66 zł

/"

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień
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Wprowadzenie

I.
1.
1.1
1.2
1.3

do sprawozdania

finansowego,

obejmuje

w

szczególności:
nazwę jednostki
siedzibę jednostki
adres jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy
Gana
Gana 28 46-320 Praszka

2.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki
PKO 8810Z
Do podstawowych zadań ŚDS należy:
1. Ośrodek dziennego wsparcia dla osób dorosłych chorych psychicznie,
upośledzonych oraz wykazujacych inne zaburzenia czynności psychicznych
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01-01-2019
31-122019

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe
JEDNOSTKOWE

1.4

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według, zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach
szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
1.Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś
otrzymane nieodplatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane
na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze
środków na wydatki bieżące, przyjmuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w
100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia
ustalenie umorzenia dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.
2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i pozostałe środki trwałe.
Srodki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane wart. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości i obejmują
maszyny i urządzenia przyjęte do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodplatnie na podstawie decyzji
właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji o przekazaniu, a otrzymane na podstawie darowizny w
wartości rynkowej na dzień nabycia.
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości Netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych
ustalonych na dzień bilansowy.
Srodki trwałe ewidencjonuje się na kontach
- podstawowe środki trwałe na koncie 011 ,,$rodki trwałe"
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 ,,Pozostałe środki trwałe"
ałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki ( z
wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które finansowane jest ze środków na inwestycje)
1/ Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wart. na koncie 013
.Pozostałe środki trwałe"
2/ Na koncie 013 ujmuje się pozostałych środków trwałych o wartości początkowej do 10,000,00 zł- te środki
trwałe ujmuje się bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4.
3/ Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane
jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

4.
5.
II
1.

1.1.
1.2.

inne informacje NIE DOTYCZY
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na
początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan
końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i
tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załacznik Nr 1 i
Załacznik Nr 2
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile
jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
a)
b)
c)

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla dłuqoterrninowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
NIE DOTYCZY
wartość gruntów użytkowanych wieczyście NIE DOTYCZY
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w
tym z tytułu umów leasingu FIAT MULTIPLA 4.700,00ZŁ; OPEL VIVARO
130.000,00; VOLKSVGEN TRANSPORTER 28.449,10 ZŁ.
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i
NIE DOTYCZY
udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
NIE DOTCZY
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
NIE
podział zobowiązań dłuqoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od
dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
NIE
powyżej 3 do 5 lat
NIE
powyżej 5 lat
NIE
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
NIE
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
NIE
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
NIE
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
NIE DOTYCZY
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie
NIE
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
NAGRODY JUBILEUSZOWE 2.365,13 zł; EKWIWALENT ZA URLOP
1.161,36zł
inne informacje
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
NIE
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice
kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w
roku obrotowym
NIE
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE
informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych
wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
NIE
inne informacje NIE
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
jednostki
NIE
2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

1JY1t.lH~TU

ł.

Załqcznik Nr 1 do informacji dodatkowej za 2019 rok dot. poz. 1.1
Główne składniki aktywów trwałych w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Ganie

Wartość

Ogółem
Zwiększenie

początkowa
Nazwa grupy rodzajowej

początek roku

Lp.

składnika aktywów

obrotowego

1

2

i.

3

zwiększenie

wartości początkowej

stan na

Przemieszczen

początkowej

Aktualizacja

Przychody

ia

4

5

6

2. Środki trwałe

4)

Kotły i maszyny energetyczne

5)

i ogólnego zastosowania

220100,00
3575839,10

wartości

Wartość

zmniejszenie

początkowej

wartości

Wartości niemat. i pr.

1) Grunt
2) Budynki
3) Obiekty inżynierii lądowej

Ogółem
Zmniejszenie

początkowa

- stan

wartości

na koniec roku

początkowej

obrotowego

(4 + 5 + 6)

Zbycie

Likwidacja

Inne

(8 + 9 + 10)

(3 + 7 -11)

7

8

9

10

11

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
220100,00
3575839,10
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
68000,00

0,00
0,00

0,00
20457,38
68000,00

0,00

0,00

0,00

Maszyny, urzązenia
Maszyny, urzązenia

6)
7)
8)

i aparaty specjalistyczne
Urządzenia techniczne

20457,38
68000,00

Środki transportu

OJOO

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,

9) gdzie indziej niesklasyfikowane
3816396,48

RAZEM:

0,00

68000,00

. 0,00

68000,00

0,00

0,00

0,00

.

:a.ów
MaJgor=ata .

o

uJ.
C'. doJU

V,~~OVJe

0,00

3884396,48

Umorzenie stan na

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

początek roku
obrotowego

Aktualizacja

Amortyzacja
za rok obrotowy

inne

13

14

15

16

90419,21

1416339,04

12274,48

2045,75
7933,38

J

V 1 428 613,52

0,00

umorzenia (14 Zmniejszenie obrotowego
+ 15+16)
(13 + 17 -18)
umorzenia

0,00

18

Stan na początek

Stan na koniec

roku obrotowego (3-

roku obrotowego

13)

(12-19)

20

21

19

0,00
0,00
0,00
90419,21
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1506758,25
0,00
0,00

0,00
0,00
220100,00
2159500,06
0,00
0,00

0,00
0,00
220100,00
2069080,85
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2045,75
7933,38

0,00
14320,23
7933,38

0,00
8182,90
0,00

0,00
6137,15
60066,62

0,00

0,00

0,00

0,00

2387782,96

2355384,62

100398,34

0,00

1529011,86

v

/

D VR~OR
J.
~
ornocy
ŚrodowiSKO\Veg
uSamop
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r.ŁÓWNY~

100398,34

Umorzenie stan na koniec
roku

Ogółem
zwiększenie

17

Wartość netto składników
aktywów na początek roku
obrotowego

,GOWY

Małgorzata ~ tec- Pabian

GJrze gor z

gO W ski

Załącznik

Nr 2 do informacji

dodatkowej

za 2019 rok dot. Poz.l.l

Zwiększenie

Zmniejszenie

wartości

Wartość

Ogółem

Ogółem

początkowa

zwiększenie

zmniejszenie

Wartość
początkowa

- stan

stan na

wartości

wartości

na koniec roku

Nazwa grupy rodzajowej

początek roku

Lp.

składnika aktywów

obrotowego

Aktualizacja

Przychody

a

początkowej
(4 + S + 6)

Zbycie

Likwidacja

Inne

początkowej
(8 + 9 + 10)

obrotowego
(3 + 7 -11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.
2.

Pozost.śr. tr.
Programy komputerowe

3.

Zbiory biblioteczne

RAZEM:

Przemieszczeni

411662,73
10034,81

25462,12
2518,14

421697,54

0,00 27980,26

12

25462,12
2518,14

0,00

27980,26

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

437124,85
12552,95

0,00

449677,80
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Zwiększenia

w ciągu roku

Wartość netto składników

Umorzenie -

stan na
początek
roku
obrotowego

Umorzenie -

Aktualizacja

Amortyzacja
za rok
obrotowy

inne

Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14 + 15+16)

14

15

16

17

13

411662,73
10034,81

25462,12
2518,14

.421697,54

0,00 27980,26

Zmniejszenie
umorzenia
18

19

25462,12
2518,14

0,00

27980,26

0,00

Stan na

stan na koniec
początek
Stan na koniec
roku
roku
roku
obrotowego obrotowego (3 obrotowego
13)
(12-19)
(13 + 17 -18)
20

21

437124,85
12552,95

0,00
0,00

0,00
0,00

449677,80

0,00

0,00

OYRI

~r'~dD:II~,KO\'leg

mu Samopomocy
KTOR
re

Małgorzata

c-

eitorz

,engowski

