
Bilans jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu budzetowego 

Nazvva i adres 
jednostki sprawozdawczej 

w Stubicai h 
r-> C - T > ĵ jjige .,' ptocka 30 
^et (024) 277-8CM4 l ^ t ^ ^ ^ 

Numer identyfikacyjny REGON 
000705019 

B I L A N S 
jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu 

budzetowego 

sporzadzony na dzieii 31.12.2020 r. 

Adresat 

Wojt 
Gminy Siubice 

A K T Y V V A 
Stan na 

poczatek roku 
Stan na koniec 

roku 
PASYVVA 

Stan na 
poczatek roku 

Stan na koniec 
roku 

A. Aktywa trwale 2.063.900,36 1.973.412,78 A. Fundusz 
1.849.663,87 1.733.379,97 

1. Wartosci niematerialne 
i prawne 

1. Fundusz jednostki 
6.137.802,42 6.067.877,63 

II. Rzeczowe aktywa trwale 2.063.900,36 1.973.412,78 
II. VVynik finansowy 

netto (+, - ) 

-4.288.138,55 -4.334.497,66 

1 . Srodki trwale 2.063.900.36 1.973.412,78 1. Zysk netto (+) 

l . l . G r u n t y 
2. Strata netto ( - ) 

-4.288.138,55 -4.334.497,66 

1.1.1. Grunty stanowiace 
wlasnosc jednostki 
samorzadu terytorialnego, 
przekazane w 
uzytkowanie wieczyste 

III. Odpisy z wyniku 
finansowego 
(nadwyzka srodkow 
obrotowych) 
(-) 

1.2 .Budynki, lokale i obiekty 
inzynierii ladowej i wodnej 

2.061.395,69 1.973.412.78 
IV. Fundusz mienia 

zlikwidowanych 
jednostek 

1.3. Urzadzenia techniczne i 
maszyny 

504,67 
B. Fundusze placowek 

C. Pans two we fundusze 
celowe 

1.5.Srodki transportu 2.000,00 
D. Zobowiazania i 

rezerwy na 
zobowiazania 

1.166.087,77 1.152.015,33 

1.6. Inne srodki trwale 1. Zobowiazania 
dlugoterminowe 

2. Srodki trwale w budowie 
(inwestycje) 

II. Zobowiijzania 
krotkoterminow e 

1.166.087,77 1.152.015,33 

3. Zaliczki na srodki trwale 
w budowie (inwestycje) 

1. Zobowiazania z tytulu 
dostaw i using 

III. Naleznosci 
dlugoterniinowe 

2. Zobowiazania wobec 
budzetow 

IV. Dlugoterminowe aktywa 
finansowe 

3. Zobowiazania z tytulu 
ubezpieczeii i innych 
swiadczeii 

37.594,90 41.516,77 



1. Akcje i udziaty 
4. Zobowiazania z tytulu 

wynagrodzeii 
197.327,58 216.753,58 

2. Inne papiery wartosciowe 
5. Pozostale 

zobowiazania 
61.413,36 

3. Inne dlugoterminowe 
aktywa finansowe 

6. Sumy obce 
(depozytowe, 
zabezpieczenie 
wykonania umow) 

V. Wartosc mienia 
zlikwidowanych jednostek 

7. Rozliczenia z tytulu 
srodkow na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow 
hi idvt^tn\\:\-rh 

B. Aktywa obrotowe 951.851,28 911.982,52 8. Fundusze specjalne 869.751,93 893.744,98 

1. Zapasy 20.685,99 18.237,54 
8.1. Zakladowy Fundusz 

Swiadczen Socjalnych 869.751,93 893.744,98 

1. Materialy 20.685,99 18.237,54 8.2. Inne fundusze 

2. Polprodukty i produkty w 
toku 

III. Rezerwy na 
zobowiazania 

3. Produkty gotowe 
IV. Rozliczenia 

miedzyokresowe 

4. Towary 

II. Naleznosci 
krotkoterminowe 

587.884,55 468.094,13 

1. Naleznosci z tytulu dostaw i 
uslug 

2. Naleznosci od budzetow 

3. Naleznosci z tytulu 
ubezpieczeri i innych 
swiadczen 

4. Pozostale naleznosci 587.884,55 468.094,13 

5. Rozliczenia z tytulu 
srodkow na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow budzetowych 

III. Krotkoterminowe 
aktywa finansowe 

343.280,74 425.650,85 

1. Srodki pieniezne w kasie 

2. Srodki pieniezne na 
racliunkach bankowych 

343.280.74 425.650.85 

3. Srodki pieniezne 
paristwowego funduszu 
celowego 



4. Inne srodki pieniezne 

5. Akcje lub udziaty 

6. Inne papiery wartosciowe 

7. Inne krotkoterminowe 
aktywa finansowe 

IV. Rozliczenia 
miedzyokresowe 

Suma aktywow 3.015.751,64 2 .885.395^0 Suma pasywow 3.015.751,64 2.885.395,30 



Rachunek zyskow i strat jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu 

budzetowego (wariant porownawczy) 

Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 

im. Gjc* 6 vtftego J:,na Pa-nta 11 

09-531 Stubi v a'-. Plocka 30 
tel. (024) 277-80-74 lub 11 

*1YP 774-20-90-854, Reg. CUv)705019 
Numer identyfikacyjny REGON 

0007050i9 

Rachunek zyskow i strat 
jednostki (wariant porownawczy) 

sporzadzony na dzieri 31.12.2020 

Adresat 

Wojt 
Gminy Slubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biezacego 

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej 
183.643,70 104.534,80 

1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 

II. Zmiana stanu produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia. 
zmniejszenie - wartosc ujemna) 

III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i niaterialow 

V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej 

VI. Przychody z tytulu dochodow budzetowych 
183.643,70 104.534,80 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 
4.471.790,60 4.439.034,80 

I. Amortyzacja 
91.712,78 90.487,58 

II . Zuzycie niaterialow i energii 
549.858,47 447.553,35 

I I I . Uslugi obce 
70.374,20 57.213,10 

I V . Podatki i oplaty 

V . Wynagrodzenia 
2.904.375,18 2.960.091,96 

V I . Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownikow 850.053,97 
878.747,41 

V I I . Pozostale koszty rodzajowe 
5.1 16,00 4.941,40 

V I I I . Wartosc sprzedanych towarow i materialow 

I X . Inne swiadczenia finansowane z budzetu 

X . Pozostale obciazenia 
300,00 

C. Zysk (strata) z dzialalnosci podstawowej (A - B) 
-4.288.146,90 -4.334.500,00 

D. Pozostale przychody operacyjne 



1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trvvalych 

II. Dotacje 

III. Inne przychody operacyjne 

E . Pozostale koszty operacyjne 

1. Koszty inwestycji finansowanych ze srodkow wlasnych 
samorzadowych zaktadow budzetowych i dochodow jednostek 
budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 

II. Pozostale koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C + 1) - E) 
-4.288.146,90 -4.334.500,00 

G . Przychody finansowe 
8,35 2,34 

1. Dywidendy i udziaty w zyskach 

II. Odsetki 
8,35 2,34 

III. Inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

II. Inne 

1. Zysk (strata) brutto ( F + G - H) 
4.288.138,55 -4.334.497,66 

J . Podatck dochodowy 

K. Pozostale obowiazkowc zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) 

L. Zysk (strata) netto (1 - J - K ) 
- 4.288.138,55 - 4.334.497,66 

H&iryka Bednarek 

(gtowny ksiegowy) 

2021-03-25 

(rok, miesiac, dzieii) 

W6[ 

mgr Jac<M/ozlowski 

(kiei/bwnik jednostki) 

0 jĵ nryozi 

PODINSPEKTOR 

Kcu uriska 



Zestawienie zmian w funduszu jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu 

budzetowego 

Nazwa i adrcs jednostki 
sprawozdawczej 

09-5*.* Shibice, ul. Ptocfca 30 
tel. (024) 277-80-74 lub 11 

NIP 774-26-90-854. Keg. 000705019 

Numer identyfikacyjny REGON 
0007050i9 

Zestawienie zmian w funduszu 
jednostki 

sporzadzone na dzieri 
31.12.2020 

Adresat 

Wojt 
Gminy Slubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biezacego 

1. Fundusz jednostki na poczatek okresu ( B O ) 
5.957.224,27 6.137.802,42 

1. Zwiekszenia funduszu (z tytulu) 
4.439.556,76 4.322.750,90 

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegry 

1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 
4.387.196,76 4.322.750,90 

1.3. Zrealizowane platnosci ze srodkow europejskich 

1.4. Srodki na inwestycje 

1.5. Aktualizacja wyceny srodkow trwalych 

1.6. Nieodplatnie otrzymane srodki trwale i srodki trwale w budowie 
oraz wartosci niematerialne i prawne 

52.360,00 

1.7. Aktywa przejete od zl ikwidowanych lub polaczonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok biezacy 

1.10. Inne zwiekszenia 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 
4.258.978,61 4.392.675,69 

2.1. Strata za rok ubiegry 4.075.326,56 4.288.138,55 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 
183.652,05 104.537,14 

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowych za rok 
ubiegly 

2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 

2.5. Aktualizacja srodkow trwalych 

2.6. Wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodkow 
trwalych i srodkow trwalych w budowie oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych 



2.7. Pasywa przejete od zl ikwidowanych lub polaczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu ( B Z ) 
6.137.802,42 6.067.877,63 

III. Wynik finansowy netto za rok biezacy (+, - ) 
-4.288.138,55 -4.334.497,66 

1. zysk netto (+) 

2. strata netto (—) 
-4.288.138,55 -4.334.497,66 

3. nadwyzka srodkow obrotowych 

IV. Fundusz ( I I + , - I I I ) 1.849.663,87 1.733.379,97 

PODINS 

0 ^ Katarzy 



Informacja dodatkowa 

I . Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. nazwejednostki 

Szkola Podstawowa im. Ojca Swietego Jana Pawla II w Slubicach 

1.2. siedzibe jednostki 

Siedziba jednostki jest lokal przy ul . Plockiej 30 w Slubicach 

1.3. adres jednostki 

ul . Ptocka 30 09-533 Stubice 

1.4. podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki 

Dzialalnosc oswiatowa 

2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem 

Od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku 

~> j . wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne, jezeli w sklad jednostki nadrzednej lub 
jednostki samorzadu terytorialnego wchodza jednostki sporzadzajace samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Nie dotyczy 

4. omowienie przyjetych zasad (pol i tyki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow 
(takze amortyzacji) 

Aktywa i pasywa wycenia sie przy uwzglednieniu nadrzednych zasad rachunkowosci w sposob przewidziany 
ustawij o rachunkowosci. 
Zasady stosowane w prowadzeniu ksiag rachunkowych: 
1. Srodki trwale oraz wartosci niematcrialne i prawnc umarza sie lub amortyzuje wcdlug stawek okreslonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osob prawnych. 
2. Odpisow umorzeniowych dokonuje sie od miesiaca nastijpujacego po miesiacu przyjecia srodka trwalego lub 

wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania. 
3. Zakoiiczenie odpisow umorzeniowych nastepuje nie pozniej niz z chwil^ zrownania odpisow umorzeniowych 

z wartosci.) pocz^tkow^ srodka trwalego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedazy. 
4. Umorzenia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych odpisuje sie jednorazowo za okres 

calego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiacu przyjecia do uzywania, umarza sie pozostale srodki trwale 

(wyposazenie) oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci mieszczacej sie w przedziale od 500,00 zl do 
10.000,00 zl, dla ktorych odpisy amortyzacyjne ŝ  uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich 
wartosci w momencie oddania do uzytkowania. 

6. Skladniki majatku o wartosci: 
a) nie przekraczaj^cej 500,00 zl ewidencjonowane ŝ  bezposrednio w koszty i podlegaj^ ewidencji 

pozabilansowej, 
b) od 500.00 zl do 10.000,00 zl podlegaj^cej odpisaniu w ciezar kosztow zuzycia materialow w momencie 

przekazania ich do uzytkowania i sa objete ewidencjg ilosciowo - wartosciow^, 
c) powyzej 10.000,00 zl podlegajq ewidencji bilansowej na koncie srodki trwale. 

7. Gospodarka materialowa podlega ewidencji ilosciowo - wartosciowej wg cen nabycia, rozchod 
materialow wycenia sie przy zastosowaniu metody ..pierwsze przyszlo pierwszc wyszlo" (FIFO). 

5. inne informacje 

Brak 

II . Dodatkowe informacje i objasnienia obejmujij w szczegolnosci: 

1. 

1.1. szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych 
i prawnych, zawierajacy stan tych aktywow na pocz^tek roku obrotowego, zwiekszenia 
i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego 
oraz stan kohcowy, a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytulow 
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

Informacja w g zalacznika nr 1 



1.2. aktualna wartosc rynkowa srodkow trwalych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi 
informacjami 

Brak danych 

1.3. kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trwalych 
odrebnie dla dlugoterminowych aktywow niefinansowych oraz dlugoterminowych aktywow 
finansowych 

Brak danych 

1.4. wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie 

Nie dotyczy 

1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodkow trwalych, uzywanych na 
podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytulu umow leasingu 

Brak danych 

1.6. liczbe oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dtuznych 
papierow wartosciowych 

Nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci. ze wskazaniem stanu na poczatek roku 
obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu. rozwifjzaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 
z uwzglednieniem naleznosci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek 
zagrozon\ch 1 

Nie dotyczy 

1.8. dane o stanie rezerw wedlug cell) ich utworzenia na poczatek roku obrotowego. zwiekszeniach. 
wykorzystaniu. rozwiazaniu i stanie koricowym 

Nie dotyczy 

1.9. podzial zobowiazari dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umovva lub wynikajacym z innego tytulu prawnego, okresie sptaty: 

a) powyzej 1 roku do 3 lat 

Nie dotyczy 

b) powyzej 3 do 5 lat 

Nie dotyczy 

c) powyzej 5 lat 

Nie dotyczy 

1.1 
0. 

kwote zobowiazari w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisow o rachunkowosci bylby to leasing finansowy 
lub zwrotny z podzialem na kwote zobowiazaii z tytulu leasingu finansowego lub leasingu 
zv\ rotnesio 

Nie dotyczy 

1.1 
1. 

laczna kwote zobowiazaii zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 
tych zabezpieczeii 

Nie dotyczy 

1.1 
2. 

lacznq kwote zobowiazaii warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostke gwarancji 
i poreczeh, takze wekslovvych, nievvykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiazaii 
zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeii 

Nie dotyczy 

1.1 
3. 

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeii miedzyokresowych, w tym kwote czynnych 
rozliczcii miedzyokresowych kosztow stanowiacych roznice miedzy wartoscia olrzymanych 
finansowych skladnikow aktywow a zobowiazaniem zaplaty za nie 

Nie dotyczy 

L I laczna kwote olrzymanych przez jednostke gwarancji i poreczeh niewykazanych w bilansie 



4. 

Nie dotyczy 

1.1 
5. 

kwote wyplaconych srodkow pienieznych na swiadczenia pracownicze 

102.147,42 zl . 

1.1 
6. 

inne informacje 

2. Brak 

2.1. wysokosc odpisow aktualizujacych wartosc zapasow 

Nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie. w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore 
powiekszyly koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowym 

Nie dotyczy 

2.3. kwote i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub 
ktore wystapily incydentalnie 

Nie dotyczy 

2.4. informacje o kwocie naleznosci z tytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegte 
ministrowi wtasciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu 
z wykonania planu dochodow budzetowych 

Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

Brak 

3. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny sposob wpryn^c na ocene 
sytuacji majatkowcj i finansowej o razwynik finansowy jednostki 

Brak 

f ^ ^ ^ ^ ^ e ^ 2 ^ 2021-03-25 

(glowny ksiegowy) ( r o k - miesiac, dzieri) (k i e r /wn ik jednostki) 

, PODlNSgfiKTOR 

Kara nslca 



Z K O * A P O D S T A W O W A ( 
.m. Ojc» Swietcgo Jana Pawla I I 

wShibicuch 
09-s-n Shibice, ul. Ptccka 30 

tel" (0">4) 277-80-74 lub 11 
r t P 774-26:90-854. Reg. 000705019 

Szkola P< 

L.p. Nazwa grupy 
rodzajowej skladnika 

aktywow wedlug 
ukladu w bilansie 

Wartosc 
poczatkowa-

stan na 
poczatek roku 
obrotowego 

Zwiekszenie wartosci 
poczatkowej 

Ogolem 
zwiekszenie 

wartosci 
poczatkowej 

(4+5+6) 

Zmniejszenie 
wartosci 

poczatkowej 

Ogole 
m 

zmniej 
szenie 
wartos 

Cl 
poczat 
kowej 
(8+9+ 

10) 

Wartosc 
poczatkowa-

stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(3+7-11) 

Umorzenie -
stan na 

poczatek roku 
obrotowego 

Zwiekszenia w ciagu roku 
obrotowego 

Ogolem 
zwiekszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

) 

Zm 
niej 
szen 

ie 
umo 
rzen 

ia 

Umorzenie -
stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(13+17-18) 

Wartosc netto sktadnikow 
aktywow 

L.p. Nazwa grupy 
rodzajowej skladnika 

aktywow wedlug 
ukladu w bilansie 

Wartosc 
poczatkowa-

stan na 
poczatek roku 
obrotowego 

Przycbody Prze 
tniesz 
czeni 

c 

Ogolem 
zwiekszenie 

wartosci 
poczatkowej 

(4+5+6) 

Zbyc 
ie 

Lik 
wid 
acja 

Inne 

Ogole 
m 

zmniej 
szenie 
wartos 

Cl 
poczat 
kowej 
(8+9+ 

10) 

Wartosc 
poczatkowa-

stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(3+7-11) 

Umorzenie -
stan na 

poczatek roku 
obrotowego 

aktualiz 
acja 

Amortyzac 
ja za rok 
obrotowy 

nine 

Ogolem 
zwiekszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

) 

Zm 
niej 
szen 

ie 
umo 
rzen 

ia 

Umorzenie -
stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(13+17-18) 

Stan na 
poczatek roku 

obrotowego (3-
13) 

Stan na koni< 
roku 

obrotowego 
(12-19) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Orunty 

2 Budynki i lokale i 
obiekty inzynierii 
ladowej i wodnej 

3.509.561,90 3.509.561,90 1.448.166.21 87.982,91 87.982,91 1.536.149,12 2.061.395,69 1.973.412,7 

3 Urzadzenia 
techniczne i 
maszyny 

220.546,40 220.546,40 220.041,73 504,67 504,67 220.546,40 504.67 

4 Srodki transportu 16.000,00 16.000,00 14.000,00 2.(1(10.(1(1 2.000,00 16.000,00 2.000,00 

5 Inne srodki trwale 

R A Z E M 3.746.108,30 3.746.108,30 1.682.207,94 90.487,58 90.487.58 1.772.695,52 2.063.900,36 1.973.412,7 

Zalacznik nr 1 

Glowne skladniki aktywow trwatych 
odstawowa im. Oica Swietego Jana Pawla II w Slubicach 

Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (013) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

839.640,99 113.212,76 0,00 952.853,75 

Zbiory biblioteczne - wartosc brutto (014) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

49.466,82 314,30 0,00 49.781,12 



Wartosci niematerialne i prawne - wartosc brutto (020) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

16.569,10 1.129,00 0,00 17.698,10 

Umorzenie pozostalych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych i zbiorow bibliotecznych (072) 

Stan na poczatek roku BO Zwiekszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

905.676,91 114.656,06 0,00 1.020.332,97 


