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mer identyfikacyjny REGON

AKTYWA Stan na początek
roku

stan na koniec
roku PAsYWA Stan na początek

roku
stan na koniec

roku

AAktywa trwałe 1 850 815,13 2245 884,6ź A Fundusz 1 691 712,53 2036 497,9i

A.l Wańości
niematerialne iprawne 0,0( 0,0( A,l Funduszjednostki 5 378 897,6€ 6 176 22,1,9l

A.ll Rzeczowe aktywa
trwałe 1 850 81 5,1 3 2 245 884,6ł A,ll Wynik finansowy

netto (+,-) -3 687 185,1 -4 139 723,9i

A.l1.1 Środki trwałe 1 850 815,1a 2 245 884,6ł A.l1.1 Zysk netto (+) 0,0( 0;0(

A.l1.1.1 Grunty 81 8,t3,01 81 813,01 A,l1.2 Strata netto G) -3 687 185,1€ 4 139 723,91

stanowiące własnośc
jednostki samoządu
terytoriaInego,
pzekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom

81 813,01 81 813,01
A,lll Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) ()

0,0c 0,0(

^.ll, 1.1 puuyllńl, l(JKale l

obiekty inźynierii lądowej
i wodnei

1 696 377,50 2 096 944,4l
A.lV Fundusz mienia
zlikwidowanych
iednostek

0,0C 0,0(

A.l1.1.3 Uządzenia
techniczne i maszyny 64 500,0( 59 250,0( B Fundusze placówek 0,00 0,0(

A.l1.1.4 Środki
transpońu 0,0c 0,0(

c państwowe fundusze
celowe 0,0C 0,0(

A.l1.1.5 lnne środki
trwałe 8124,62 7 877,11

u zoDowlązania i

rezerwy na
zobowiązania

848 461,8c 960 742,3ę

A,l1.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje) 0,0c 0,0(

D.l Zobowiązania
długoterminowe 0,00 0,0(

A.l1.o Z.allczKa na srooKl
trwałe w budowie
(inwestycie)

0,0c 0,0(
D.ll Zobowiązania
krótkoterminowe 848 46,1,8c 960 742,3(

A.lll Należności
długoterminowe 0,0( 0,0(

D.l1.1 Zobowiązania z
tytułu doslaw i usług 1 969,52 67 005,6l

A.lV Długoterminowe
aktywa finansowe 0,0c 0,0(

D.l1.2Zobowiązania
wobec budżetów 8 260,0c 6 229,oc

A.lV.1 Akcje i udziały 0,00 0,0(
U.Il.J ZoDowlązanlaz
tytułu ubezpieczeń i

innych świadczeń
48382,43 41 960,5ł

A,lV.2 lnne papiery
wańościowe 0,0( 0,0(

D.l1.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń 115 856,6€ 119 739,7i
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tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów

B,1.2 Połprodukty i

produkty W toku

B.l1.1 Należności z tytułu
dostaw i usług

tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów

B,ll1.5 Akcje lub udziały
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stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec roku
bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 0,0c 0,0(

A.l. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,0c 0,0(

A.ll. Zmilna stanu produktów (zwiększenie - wartośc dodatnia, zmniejszenie -
wańość ujemna) 0,0( 0,0(

A,lll. Koszt wytwożenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,0( 0,0(

A.lV. Pzychody netto ze spzedaży towarów i materiałów 0,0c 0,0(

A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,0c 0,0(

A.Vl. Pzychody z tytułu dochodów budźetowych 0,0( 0,0(

B, Kosźy działalności operacyjnej 3 781 355,34 4237 805,8l

B.l Amońyzacja 8,1 096,3€ 84 694,6(

B.ll. Zużycie materiałów i energii 195 957,1 221 532,61

B.lll. Usługi obce 1 227 132,51 1 485 633,17

B.lV. Podatki i opłaty 0,0c 0,0(

B.V. Wynagrodzenia 1642253,17 1 802170,4t

B.Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 559 615,8§ 568 687,8a

B,Vll. Pozostałe koszty rodzajowe 73 328,23 72 111.1

B.Vlll. Wartośc spżedanych ńrwarów i materiałów 0,0c 0,0(

B.lx. lnne świadczenia finansowane z budźetu 1972,oc 2 976,0(

B.X. Pozostałe obciąźenia 0,0( 0,0(

c. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B} -3 781 355,3ł -4237 805,81

D. Pozostałe przychody operacyjne 9,1 827,64 95 468,21

D.l. Zyskze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0c 0,0(

D.ll, Dotacje 0,0c 0,0(

D.lll. lnne pzychody operacyjne 91 827,61 95 468,21

E, Pozostałe koszty operacyj ne 114,7c 100,94
ą

W: 201 9_01 -1 5
Ł_ pr6,r*c;*"k"

rok, miesiąc, dzień
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koszty lnwestycji finansowanych ze ŚrodkE.l. zakładów budżetowych i dochodówjednostek budżótowvcn gńńaoźonych na
wydzielonym rachunku

0,0( 0,0(

E.ll. Pozostałe koszty operacyjne ,l14,7c
100,9l

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D _ E) -3 689 642,4c -4 142 438,6(

G. Przychody finansowe 2 457,25 2 714,6i

G.l. Dywidendy i udziały w zyskach 0,0( 0,0(

G.ll. Odsetki 2 457,25 2714,63

G.lll. lnne
0,00 0,0(

H, KoszĘ finansowe 0,0c 0,0(

H.l, Odsetki
0,0( 0,0(

H.ll. lnne
0,0c 0,0(

l. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -3 687 185,15 -4 139 723,9i

J. Podatek dochodowy 0,00 0,0(

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straĘ) 0,0( 0,0(

L. Zysk (strata) netto (lJ-K) -3 687 185,15 4 ,l39 723,91

lrena szcześniak
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wyciąg z danych zawańych w załączniku '@
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Nazwa l adresjednostki sprawozda@

u jednostki
lłi ł-J§Kl $ i!l\,"u"
(ilrSł-Ł-$l KI_IL,N ta

17. 03, ?0t§

GMlNA Śneu
)rudzewie

(a4§}ą/- \t,
z1.5P(,}łIr*

tlumer identyfi kacyjny REG(

000941027
Wpł.i

L

wysłac bez pisma pzewodn-e§ó-
51 0F8BEB92FEA4E5

ill l lil illilil lilllłlillil illltil]llllllililllililillillillilllillililtllililllilillill

stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec roku
bieżącego

l. Funduszjednostki na początku okresu (BO)
0,0c 0,0c

l,

1.1 .

;

Funduszjednostki na początek okresu (BO)

Zwiększenie funduszu (z tytułu)

zysk bilansowy za rok ubiegły

5 o37 484,22 5 378 897,6ć

3 713 073,0c 4 582769,,|

0,0( 0,0(
1.1.z, Zrealżowane Wydatki budżetowe

3 713 073,0c 4 103 005,01
1.1 .3.

1.1.4.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

Środki na inwestycje

0,0( 0,0(

0,0c 0,0(

1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałch
0,0( 0,0(

1,1.6, ;;;;i;;lil;lffi§ §luuKl Uwale l srooKl tMałe w budowie oraz wartości
0,0c 479 764,12

1.1.1. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,00 0,0(

1.1 .E, Aktywa otzymane w ramach centralnego zaopatżenia

1.1.9, Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieźący

1.1 .10, lnne zwiększenia

0,0c 0,0(

0,0( 0,0(

0,0c 0,0c
l,z. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

3 371 659,54 3 785 444,81

1.2.'l . Strata za rok ubiegły
3 277 371,53 3 687 185,1{

l.z.2, Zrealizowane dochody dudźetowe
13191,6a 13 565,12

|.Z,3.

1,2.4.

;

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

Dotacje i środki na inwestycje

Aktualizacja środków trwałych

0,oc 0,0(

0,0( 0,0(

0,0c 0,0(

l.z.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

l^rań^óń 
^^E^j-_.-^L

0,0( 0,0(
l'z'6' t*"iyJ;fia;ffiffifiT#ifi#li:ffiffiff,'jŁT:}l*"'ch i środków

0,0c 0,0(

1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,0( 0,0(

I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatzenia

*ćĄ',:.łł:.,:.r"
0,0c 0,0(

L.

rok, miesiąc, dzień

51 0F8BEB92FEA4E5
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1,2.9. lnne zmniejszenia

Funduszjednostki na koniec okresu (BZ)
6 176 221,

Wynik finansorłry netto za rok bieĘcy (+,-}

-3 687 185,1

nadwyźka środków obrotowych

lrena szcześniak
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