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Hajnowka,24.03,2022

URZĄD M|ASTA HAJNOWKA

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Hajnówce przedkłada sprawozdanie finansowe za

2020r. wraz z załącznikami:

1, Bilans na dzień 31j2.2021

2, Rachunek zysków i strat na dzień 31.12,2021

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31,12.2021

4. lnformacja dodatkowawrazzzałączonymi tabelami ll 1.1.;ll 1.15,

5. Zestawienie obrotów i sald 01.0'l ,2021-31.12.2021.

6. Wykaz nalezności i zobowiązań wobec Urzędu Miasta ijednostek organizacyjnych

7, Zestawienie obrotów i sald 01.01 ,2021-31.12.2021- projekt: Moje przedszkole

DYREI.rroR PRzED§u KotA
Nr 1 w Hajnówco

I/il^*'
mgrJoińna Ruszuk

a

Do wiadomości:

1. UrządMiasta

2. ala



Nazrva i adres jednostki
sprawozdarvczej

FjRZED:3Zi{O§-E i{lą
vl Ę Ą.' ll Ó t,,, ': ':

17-]t,3 llł:r:Jlła -l 'v1l;;.', -,!J!;, .|:a:/_

N!P §43-1 l;-ż4"2-1, fiil,:"i łi;i]źi§:s
tr..i, ili i,]i:i,i li',1 F;"i

BILAN§

jednostki budżetorł,ej
lub sxmorządoł,ego zaldadu

budżetorvego

sporządzonv

Acircsat

Nunrcr idcntyfi lłacljrly ItEGON

ĄKTY\łA Stan na
początek

roku

Stan na
koniec
roku

PASY\YA §tłn na
początek

roku

Stan na
koniec
r*ku

A. AkĘva trwałe 176 705,46 165 665,55 ,t. Funduszc 3 032,48 57 109,51

I. wartości niematcrialnc
i pralvnc

I. Fundusz jcdnostki
1 628 688,77 1 728 806,52

II. Rzeczowe akĘrva trlvale
176 705,46 165 665,55

lt. Wynik firransolvy
netto {+,,-}

-1 625 656,29 1 671 697,01

l. srodki trwale 176 705,46 165 665,55 l. Zysk nctto (+)

1.1 . Cirruit1, 2" Strata n*tto | } -1 625 656,29 1 671 697,01

]. ]. l. Grrilltl stanorviącc
rr,łasność jednostki

sanlorządLl ter.vtoliahrc gcl.

przekazłtre rv uzytkłwa-
niL- \l,iecz},Ste inn_Vnl

III. 0dpisy z wyniku
fi nals ox,łgo (n*dw.vżka
śrtrdków obrotowvch) (-)

l .2, f3łtcll,nki. lokale
i ł.lbielłl;,, inz1.,nierii
ladorł,q i rvodne_i

169 441,94 161794,88
[V. Fundusz mienia

zliklvi<lowan.v-ch
jednostek

1,3. I.,rządzeniir
tcclrnicznc
i t-naszy,nv

7 263,52 3 870,67
B. Fundusze placówek

c. państwowe fundusze celowe

1,4, Środki L.ansportu D, Zobawiązania i rezerw_v
na zoborviązania

184 736,19 115 853,55

l,5, llrnc śr,.idki trrvałc L Zobowiązania
dlugolerminolve

2. Środki trwałe w budowie
(inwcsĘcje)

II. Zobowiązania
krótkoterminowe 184 736,19 ,115 853,55

3. Zaliezki na środki
trtvałe w budo*.ie
(inwest_vcie)

l. Zoborł,illzłrlia z tviitłu
dr]starl i r-lsług 6 850,25 2 279,96

III. Należności
długoterminorvc

2. Zobr;lł,i lz;rni;r łr,clręc
budzetórv

6 097,00 29,60

IV. Długoterrninołyc
aktyrva fiIrarrson,e 0,00 0,00

3. Zobor,viązaniir z tytr.rir-L

rtbezpieczeli i ilrrłl,ch
ślłiaclczcń

54 935,41 17 173,02

i. Akc,ic iudziały 4- Ztiborl,iązania z tvl,uŁr
iłynagrl-łdzerr 114 778,77 92 371,27

2, lnne papier_r, rł,artościciwe 5. Pozoslałe /0b{)wiązania 1B,00 1 9B9,13

.,1, Inne ciługoterrnillclrve
nktrłva flnansorł,e

ii, Sunły r:hce (dep<lzytilrv*,

ZrbczpIś(lcnIc tt r k.,rlallir
Llnlów )

\r. Wartość mienia
zlikwidorł,anych j ednostek

7, lłłlz]iczcnia z lytullt
śrcldkó*,na lł,ydaiki
bLldzctorvc i z t1,,tLlłrr

dilchildów budzcttrrvl,ch

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki,Gofin.pl
v 7330,żż54.3.2



B. Akflwa łbrotowe 11 063,21 7 297,51 8. FunclrLsze spccjalne 2 056,76 2 010,57

I. Zap*s1.
9 006,45 4 563,34

8. l . Takłedclrvy Fundusz
Srviadczeh Srlcjalnl,ch 2 056,76 2 010,57

1. \1atei,i*ly, 9 006,45 4 563,34 *1-2. Inne filndLtsze

l. Pr,lproc}uliłv i produkt1,,
rł,lllku

Itl. Rezerrł,y na zobowiązania

3. Pr*iiuli L1" gOt{)\\.c lY. Rozliczenia
międZyokre§swe

,ł,'l'tlri,try

ll. Nłleżności
krótkoterminowe

,1 548,00 895,60

l. Nłlczlr,lści 7 1vtułtl dłlsl*rv
i rtsług 723,60

]. Nalezn,lści tli_l bucizeti,llv

]. Nalczl:rrści z lvtrlLlu
Lrbc..1tici:zcń i inilvch
śrr.,i1,1.1e zcri

.1. Pozostale rralczrrr:ści 1 548,00 172,oa

5. Rozliczr-nia z tvtulu śrocllrów
px,"1, 1,clatki łr Li tlzclor,,,c
i z tl"tLrllL dllchłldtirv
buclze tor.i,r."ch

III. Krńtkoterminnu"e
akt1,1va linansolvc 508,76 1 838,57

1 . Sr,ltlki 1lir,ni*źlte rr klsie

] Srorlki pi*nieźrle lla
rltcilrt lrli,t,,:lr łranlctlrł ych 508,76 ,1 838,57

3. Srołjki pienięzn*
pllłlstrt,iirł cgr.ł titirrirtszi_i

ce lł:rt tgł_l

,ł. Innł srłdki picnięzn.-

5, Akr"je lLrb Lrcizialy,

0, Itrtrc p§picrl rł *rltl§ciort,c

l, lnnr: krłltIiłllelniinorl,,e
łklvli,lt linłnstlił,c

IV, Rozliczenia
mitdzYokrc§owe

Suma ak§,lvólv 187 768,67 172 963,06 §uma pasyrł,ów 187 768,67 172 963,06

cŁówlłffiicoWY

EwaKIffieIEyuIcz

igio**} ł,ii;;;:";

DYREKTOR PRZEDSZKOI_A
Nr 1 w Hainówoe

^u,nffMru'ł kicrflt nlk jcdnosLki)
lorrob il

irrlk, miłsiiic. rlzicri }
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Nazrva i łdles jeilnostki
spraivozdar.r,cze_j

tr.,,,,.,l. ,Je,,t. ljkrc, in, lłt,t,t ll

Rachunek zyskórv i strat iednostki
(wariant porórvnarvczy)

sporządzony na dzień . .. ,,9.1 .1?..?9?1 .

;\clrcsłtr

slan ne ktllricc
roku palrrzednie3cl

sLati na liolricc
rokr-r biezłcego

A. Przyłhody nettl z padstawowej działalności operacyjnej 104 532,13 121 067,07

I Przychod1, netto zę sprzedaz_v- produktórv

lI 7;lliana stan u prtlciuktć: ił,

{zrviększcnie - wanośc doclatnia. znrriie.jsze nie rł,artośc i_ijcnlna)

III Koszt rłyllvot,ze nia produktć.lu, na r,vłasne potrzeb1, jeCnłlstki

l\,. Plz1,-clrcid.v netto zę splzedaź,v tol\,ai]ó\r, i nrateliałtlrv

Drńar,_jc na fi nansolł,anic rizia]alnclsci pclcistarł,oił,rj

VL Przr.,c htldv z tvtułi"t doclrtłdriił, b uclzętr,l tł,vch 104 532,13 121 067,07

B. Kosztv działalności operac"v-jnej 1 785 517,31 1 795 528,68

I Ąlnclrt,vz;rcja 10 816,31 11 039,9,1

ll 7,ttż,.l, c ie nrateriałór.v i enelgii 165 373,27 175 619,72

1il Usitrgi obcc 29 498,16 14 848,28

IV. Podatki i onłatv

v. Wynłigt,odzeniir 1 2B2 680,23 1 285 212,46

VI. U bczpicczcn ia s prliccznc i inlrc śrv i aclczcni a cl]a p racorvlriki;r,v 285 310,35 301 578,14

V]l. Pozostałc koszty rotlza_jor.i,e ,11 838,99 7 230,17

VlII. \\iłrtość sprzerleny,ch tolvarów, t nrateriłirirł

1X. l nnc ś*,i adczr,tiia fi nansor.r,arrc z b utizctu

X, pozłlstałe obciaźelrił

C. Zysk (strata) z działłlności podstaworvej {A-B) -1 680 985,1B -1 674 461,61

D. Pozostałe przychody operacl,j ne 54 521,27 0,00

I Zy,sk,l e zh y,c i a ii i e 1 l ir an s ołvl,c h a k tvlvórv trvu,łr ł.vc 1l

i1 Doiac je

1II inllc przl,chody opcracl,jnc 54 521,27

E. Pczostale koszĘ operacvjne 0,00 0,00

t l(t_lsztv inu,cst_vcJi tlnanstlwanvch zc śl"otjkórł, r1,1asnl,ch sanlorząiiolvvch zakładóir"
Ou6r*1,1rvy,ch i clochtldćlrv.jcdrlllstck burizelor.r,l,c}r grornadronych na rł,vtiziclonyn-l

raclr unktL

II Pozostałe kosztl, oper;rc1, jne

|i. Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (C+D-E} -1626 463,91 -1 674 461,61

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki.Gofin.pi
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G. PrzJ,chod_vfinansolv* 1 039,80 3 064,40

l Dvrvitlclrdv i Lrdziłl}y, rv z1,,skach

II Orlsutki 68,84 53,29

IIl, Irlne 970,96 3 o11,11

tt. Kosztl,firr*rrsowe 0,00 0,00

l {)dsctŁi

l ] , ilrne

I Zysk {strata) brutto (F+G*H) -1 625 424,11 -1 671397,21

.I" Podatck dochodołrł

K, Pozostałe obołviązkolve zmniejszenia zysku (zrviększenia strafy) 232,18 299,80

L. Zysk (strata} netto (l-J-K) -1 625 656,29 -1 671697,01*ruW:
DYREKrOR PRZEDSZKOLĄ

{ giorvll1 ksicgorł,1,}

)ilkor-l

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki.Gofin.pl
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Nazrva i acires jedrlostki
sprawozdarvczej

r,i;;';:j,.,,"_.") : : ];:'
tl it .q J i,l ó 

,." ,::',:

,17_łiC Ilłii:lia, l1 ',ii:_ ,':,:, ł l,r';.' l.

tq,tó ra:_j,;;",,,i ,, 1 ::" ,:_,,"::,:;"l
,_., i, .:5 i ,, ',i l,,. "-, -t

zestawienie zmian
w funduszu jednostki

sporządzane na dzień ........,?.1..1.?, _29?1

Ą<Jrcsat

Nunlcr idcn§, ti kecl,j n1, RllCO1\.]

stan na i<onicc

t,clltu pilplzec!rricgtl
Slan lra l<irnicc

lokil bicz;tccgi_i

I lłundusz jednrrstki na początek akresu (B{}} 1 567 780,02 1 628 688,77

1 Zrviekszen ia {uncluszr-r (z tl,tułLrJ 1555764,64 1 728 791,77

1 l Zl,sk bilalrs*iv y, zarok Lrbiegly,

1.]. Zrłal,izoytanc g,l,clatkl briclzclorł,ł 1 549 727,35 1 728 791,77

1,], Zrelrliyor,l,łrnc płltnosłi ze śrtlclkólr, eLrropc.jskiclr

1 .4, Sr<lclki na inlvesrvcjc

1 ] Alłtualizati a w.vccnv śrcldl<ó,rv tr,,vał_vch

j.ó. \icodpłalnie olrzynlane środki trrvałe i śroclki 1rrł,ałc tł, budorvic rłraz lł,arloŚci
lricnlatcria]nc i pr:lrl,nc

6 037,29

l .i . lłkty,rł,a przrjętc od zlikrł,icltlrvan5,ch irrb połączrln_vch ,jetinosle k

18 ;lktyr,va otrz},,tll l] 11 c,.v ratłr n c h c cntra lll c gtl zao pirl lzr-il ! 3

1.9. Pozostałe odpis1, z rvyniku lirrrnsclwego za rok bieząc1,

1 10, Inne zrł,iększenia

ż. Z rr:łlicj szcnia l'unduszu j cclntlsLki t z t ytułu) 1 494 B55,B9 1 628 674,02

2.1 Stl,ala za rok ubiegĘ, 1 493 B57,21 1 625 656,29

:.2. Zleaiiztllvarrc doeililclv L}u{l;/ćto!łc 998,68 3 017,73

2,3 }lozliczr,tril, rł.y,niku lltlansłlr.r,cgil i śrcldkórl clbr6{,tl11,1,|,1, za rolr ubiegł1'

).1" Dotacie i środki nir in*,estyc^jt-

]._5, ;\kłualizacja ślodl<ćlrv trrvalr,,clr

2.6 \\,aność sprzrdanycir i rricodpłatnie przckazanl,r,lr środkórą,tirłail,ch
i śrilclktlr.,", trlr,ł,łvclr lł, bucltlt,ic oraz lr.,łrl.clści tricił;:tcriallll,clr i DrłrvnVch

2.1 Pasy,rł,a przejęte od zlikwidilrł,anycli lLrb połaczonvclr.iednoste k

]. 8. i\liłyrl,a prz.ekazane rł, ramirch celrtlallrego 71r1-,prtl-zeni a

ż-.). Innr:znlniciszcnia

lI Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ} 1 628 688,77 1728 806,52

llt lYynik finansowy nęllo za rok bieżącv (+, -) -1 625 656,29 -1 671697,0,1

l z,vsk nctto 1'";

Z. 5l1ata netto (,) -1625 656,29 1 671 697,01

J. nadrł,yżka śi,oi,ikłlrr,, rlbrotorł,yclr

§undusz {ll+, *lII}Iv 3 032,48 57 109,51

Nx K:
1l,* DYREKTOR PRUED§UKOLA

Nr 1 w Hńinówsę
Ewa )ptko :t -tł

i lłlk^ nr;csiąc, tizię:i l

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN
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PRZEDSZKOLE NR l
W HAJNÓWCE

17ł00 HĄnówka, uL Wadyslarrc Jagiełły 7
N łP 513-1 77-24-25, RE'G. 0502552b7

tel. 85 §82 ?§ 80 INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1

1.1 nazwę jednostki

przedszkole nr 1

1.2 siedzibę jednostki

ul. Władysława Jagiełły 7, 17-200 Hajnówka

1.3 adres jednostki

ul. Władysława Jagiełły 7, 17-200 Hajnówka

I.+ podstawowy przedmiot działa|ności j ędnostki

Oświata i wychowanie : Wychowanie przedszkolne
) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

0l.0t.202l-3L12.202I
_). wskazanię, że sprawozdanię finansowe zawięra dane łączne

Nie dotyczy

4. onlówienie przl,iętych zasad (poli6rki) rachunkolvości, rv fvm metod wycen}, akt1,,wów i pas1,lł,tiiv (takze

amońyzacji)

Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 3l grudniakażdego roku. Okręsami sprawozdawczym

:ą poszczegóIne miesiące, kwartały, póhocze w roku obrotolvym i koniec rcku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz

kont księgi głównej, przyjęte zasady k|asyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia konto pomocniczych oraz icl

powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone sąprzy zastosowaniu technik komputerowych

zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.

. Środki trwałe otaz wartości niematerialne i prawne w zalezności od tego w jaki sposób zostaĘ przyjęte

wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji c

przekazaniu w sposób nieodpłatny- lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Ni

dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowyct

ustalanych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w kosźy w momencii

przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany orazpozostałe środki trwałt

o wartości nieprzekaczającej l0 000,00zł.

. prry ustalęniu stawek arnoĘzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach c

podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środkórł

trwĄch. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosźów pozostających rł

bezpośrednim związku z ich nabyciem.

o Materiał wycenia się w cenie zakupu.

o Akłwa pieniężne na.dzięń bilansowy wycenia się według wartości nominalnej.

, Nalezności krótko i dfugoterminowe oraz zobowięania ujmuje się w księgach według wartości nominalne_

wrazznaliczonymi odsetkami. Nalezności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisóu

*tualizacyjnych.

, Wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków istrat.

D,,ń/t,,ó- i^,ł-^.+Li .,,.,L.*,.,,.-., i ł -^-i_.l



inne infbrntacje

ll Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

l

1.1 szczegółolv1, zakres ztnian vvartości grup rodzajowych środków tr,,vałych, rvartości niematerialnl"ch i pralvn1,,ch.

zar,viera_jacl,stan ty"ch aktywów na pc}czatek roku obrotowego, zwiększenia iznlniejszęnia z- tytułu: aktualizacji
rvarlości. nabycia. rozchodrr, przemieszczenia welvnetrznęgo oraz stan końcow,y, a dla majatku amortyzowanego

podobne przedstawienię stanów i tl,trrłólv zmian dotychczasorve_j anrorlyzacji lub un1,orzenia

Iabela II ]

lługoterm
Iabela II ]

lługoterm

.l. Zmiany środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
nowych (wartoŚci brutto)
.1. Zmiany środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
nowych (umorzenie)

l.]. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

§ie dotyczy

l. r_ krvole llokonanl,ch rv trakcie roku obrotowego odpisórv aktuaiizujac;lch rvaftość aktyrvów trwałych odrębnie dla
dlugotcrnlinorvl,ch akt1.,tvtirv nięfinansowy"ch oraz długotenninowych aktvwów finansow1."ch

§ie dotyczy

1.4, r.l,ałlośc qruntó lv uzl,tko rvanycli w i ec zl"śc i e

§ie dotyczy
l<|._,. rvarloŚĆ' nieatlcłrt},zo,ut,an.l"ch lub nieumarzanvch przezjednostke środków trivałych. uż,.,rvanyclr na poclstar,vie

tllniltl najI,t-tLl, dzierzar,vy i innych ulnów, w tym z tytułu umórv leasingu

tJie dotyczy

1.6. liczbę łlraz rvaność ptlsiadanych papierów rvartościtlwych" ,"v tynl akc.ii i udzia]ów oraz dlrłżn.vch papierow
iva rtclśc io rvr,,c h

§ie dotyczy

dane o odpisach aktualizujacych rvańośc nalezności, zę wskazaniem stanLl na
zrvickszcniach. wy,korzvstalliu. rozrviązaniu i stanię na koniec roku obrotorvegcl.
tinanso,"vych,iecinostęk samclrzadu terytorialriego (stan pozyczek z,agroż.onych1

początek roku obrotowego,
uwzględnieniem naleznościZ

§ie dotyczy

1.8. dane o stanie rezerrv rved}ug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego. zwiększeniach, wykorzystaniu,
rłlzrt i;lzanitt i sllnic k,_lljtrrrir in

Nie dotyczy

1,9. podzial zclbtlr,viazati długoterminorvych o ptlzostalynl od dnia bilansowego. przewidy,lvanynl unlową lub
,"l,],nika.iąc}In z innego ty.,łLlłu prawnegcl. okresie spłaty:

łl) pt)ui},Ze.j l roku ilo 3 ]at

t}) porv,r,żej jr"io5iat

c) porł,l,źej 5 lat

1.10. kll,rlfę zoborviązań r.v sytuacji gdy _jednostka kwalifikuje umow}, leasingu zgo<inie
(leasing operacl,jn1"), a r.vedłu_u przepisórv o rachunkowości byłb;, to leasing finansorvv
k\,1,{)tę zObOtviązań z" tytułu leasingu finansowego lLlb leasingu zwrotnego

z przepisalni podatkowvrni
lub zrvrotn_v z podziałeln na

Nie dotyczy



1.1l łączną ki,vcltę zoborłiązań zabezpieczotlych na inajątku _jeclnostlti ze ivskazanienl clraI,akterLr i lorrn_r,t1 ch
zabezpiecz,eń

§ie dotyczy
I l-) łączną kwotę zoborviązail rvarunkow,vch. w tl,m ró,ovniez udzielorr_vch przez_jednostkę gwarancji i poręczeń, takze

,ovelislowl,ch" niewvkazanl,ch lv bilansie. ze wskazanienl zclbo,uviązań z"abezpieczony,,ch na ltiajatkLl .jcclnostiii tlt,llz
charaktęru i forrnv 11,c1,1 zabezpieczeń

§ie dotyczy

l . l_)- w.vkaz istotn1,,ch poz_vc_ii czr"nnych i biernych rozliczeIi międzyokresowvch, rv t_vn-t

miedzyokresolvych kosztórv starrorviącl,ch róznicę miedzy r.varlością oirzvnranych
akty"rvćlw a zobayvla,z,atliem zapłat.v za nie

klvotę cZ)!lnl,ch rozliczeri
flnan:trrr} ch .1,13tl|1ikt}\\

),Iie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzylx arych przez jednostkę gwarancji i poreczeń niew_vkazan1,,ch lv bilarrsie

§ie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pienięznych na świadczęnia pracownicze

T'nhela TI 1 15

1.16. inne iniorn-racje

l.

2.1 wl,sokclść od p i sór.v a ktua l i zuj ącirch,"vańośc zapasó iv

§ie dotyczy

2.2, koszt l.t,l"ti.vorzenia środkórv trwałych lł,budowie. w tynt odsetki clraz róznice kurscllve. kt<ire powiększ),.,i1" koszt
rvvtrvorzęnia środkór,l,trlvałych rv budorł,ie w roku obrotowyrn

Nie dotyczy

1.) . kwotę i charakter poszczególnychpozycji przychodów lub kosźów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie

)n-,ż. informację o kwocie należności z Ętńu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicmych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budzetowych

2.:| . inne informacje

Inne infornlacje niź wymienione por.vyżej, jezeli mogł;rby rv istotny sposób wpł;-nąć na ocęne s.vtuac_ii llla.jiltkilne j i

finansowej oraz lł,ynik finansorvy jednostki

cŁÓWNiia

.,,,V-
fr V/fi łi_ld,r#gl€bt/ł[!;

DYREKTOR PMED§ZKGi;ł
Nr 1 w Hajnówce

h^*'
mgrlńńng:Rusz,ak

(klflownlk .|cdnoStkl )

tokpT"II
(etó,,;i i,i;g;,,,;' (rok. llriesiac. dzień,1
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Tabela II 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wlaz ze składnikami 1 462 377,89

18 811,74

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

GŁóWNY

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

napojóW l posiłkóW regeneracyjnych Nr 1 w Hajnówce

l.p,}ńA
.firt^-/

mgr Joflńna Ruszuk
{/. ....

(kierownik jednostki)

Łp|,,

,;;|,;',,:l. J

1

2 Nagrody Jubileuszowe

2 Odprawy emerytalne i rentowe 14 269,04

4 56 857,28

E lnne świadczenia pracownicze* 3 366,50

oGoŁEM ,l 555 682,45


