Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

al.1-go Maja 14
11-500 GIŻYCKO
Numer identyfikacyjny REGON

1F0C17D3E029E83C

sporządzony na dzień:
31-12-2020 r.

790670830
II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7.

Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej

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

0,00

1.10.1.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10

0,00

1.10.2.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10

0,00

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

0,00

Wyszczególnienie

Kwota
1 300 304,10

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Makar
(główny księgowy)

2021.04.28
rok

mies.

Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Beata Barbara Kurowicka
Marian Mirosław Lemecha
Mateusz Sieroński

dzień

(kierownik jednostki)
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Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Symbol
1.7

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu
pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na
podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7
Informacji dodatkowej

Stan na początek roku- 928.211,24 zł
Zwiększenia – 392.052,85 zł
Wykorzystanie – 0,00 zł
Rozwiązanie- 19.959,99 zł
Stan na koniec roku – 1.300.304,10 zł

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Makar
(główny księgowy)

BeSTia

2021.04.28
rok

mies.

dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Beata Barbara Kurowicka
Marian Mirosław Lemecha
Mateusz Sieroński
(kierownik jednostki)
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