
Bilans jednostki budzetowej lub samorz^dowego zakiadu budzetowego 

Nazwa i adrcs 
jednostki sprawozdawczej 

S z k o l a P o d s t a w c w s 
w Swiniarach 

09-533 Slubice 
pow. ptocki, wo], mazowiecki? 

iel i02A\ 29 08 
Nunier identyfikacyjny RhGON 

0 6 1 1 1 3 4 3 3 ' 

BILANS 
jednostki budzetowej lub samorzadowego 

zakiadu budzetowego 

sporzijdzony na dzien 31.12.2018 r. 

Adresal 

W6jt 
Gminy Slubice 

AKTVWA Stan na 
pocz,i|tek roku 

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na 

poczqtek roku 
Stan na koniec 

roku 

A. Aktywa trwale 964.649,29 928.297,15 A. Fundusz 918.765,91 878.011,32 

1. Wartosci nieitiaterialne 
i prawne 

1. Fundusz jednostki 1.762.577,63 1.889.166,80 

II. Rzcczowe aktywa trwaie 964.649,29 928.297,15 
II. Wynik Hnansowy 

netto (+, - ) 
-843.811,72 -1.011.155,48 

1. Srodki trwale 964.649.29 928.297,15 1. Zysk netto (+) 

l.l.Grnnly 2. Strata nctio (-) -843.811,72 - l . O n . 1 55 ,48 

1.1.1.Grunt\ stanowiace 
wlasnosc jednostki 
samorzadu tervtorialnego, 
p!-zekazane w 
uzytkowanic wicczystc 

111. Odpisy z wyniku 
finansowego 
(nadwyzka srodkow 
obrotowych) 

1.2.Bud}nki, lokale i obiekty 
inzynierii ladovvcj i wodnej 

964.649,29 928.297J 5 
IV. Fundusz micnia 

zllkwidowanych 
jednostek 

1.3. Urz^dzcnia technicznc i 
maszyny 

B. Fnnduszc plaeowek 

C. Pai'istwowe fundusze 
cclowc 

1.5.Srodki transportu 
D. Zobowiijzania i 

rezerwy na 
zobowiazania 

50.987,94 63.203,81 

1.6. lime srodki ti'wale 1. Zobowiazania 
diusotcrniinowe 

2. Srodki trwale w budowie 
(inwcstycje) 

II. Zobowii|zania 
krdtkotcrniinowc 

50.987,94 63.203,81 

3. Zaiiezki na srodki trwale 
w budowie (inwestyeje) 

1. Zobowiazania z tytuki 
dostaw 1 using 

172,20 

Ml. Naleznosci 
diugoterininowe 

2. Zobowiazania wobec 
budzeiow 

IV. Dhigoterminowe aktywa 
finansowe 

3. Zobowiazania z tylulu 
ubezpieczeii i innych 
swiadczeii 

7.568,75 8.899,24 



1. Akcje i Lid/ialy 4. Zobowiazania z tytulu 
wynagrodzcii 

40.277,71 47.568,57 

2. Innc papien- wartosciowc 5. Pozostale 
zobowiazania 

3. Inne dlugoterminowe 
aktywa finansow-e 

6. Sumy obcc 
(depozytowe. 
zabezpieczenie 
wykonania uni6w) 

V. Wartosc micnia 
ziikwidowanych jednostek 

7. l^ozliczcnia z tytulu 
srodkow na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow 

B. Aktywa obrotowe 5.104,56 12.917,98 8. Fundusze specjalne 2.969,28 6.736,00 

1. Zapasy 2.135,28 6.181,98 
8.1. /akladowy Fundusz 

Swiadczeh Socjahiych 2.969,28 6.736,00 

1. Materialy 2.135.28 6.181,98 8.2. Inne fundu.szc 

2. Poiprodukty i produkty w 
tokii 

III. Rezerwy na 
zobowigzania 

3. Produkty gotowe IV. Rozliczenia 
nii^dzyokresowe 

4. Towary 

II. Naleznosci 
krotkoterminowe 

1. Naleznosci z tytulu doslaw i 
using 

2. Naleznosci od btidzctow 

3. Naleznosci z tytulu 
ubezpieczeii i innych 
swiadczeh 

4. Pozostale naleznosci 

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

111. Krotkoterminowe 
aktywa finansowe 

2.969,28 6.736,00 

1. Srodki picniezne u kasie 

2. Srodki pienî ^zne na 
rachunkach bankuwych 

2.969,28 6.736,00 

3. Srodki picniezne 
panslwowcgo funduszu 
ceiowego 



4. Inne srodki picniezne 
-

5. Akcje lub ndzialy 

6. Innc papiery wartosciowc 

7. Inne krotkoterminowe 
aktvwa finansowe 

IV. Rozliczenia 
mi^'dzyokiesowe 

Sunui aktywow 969.753,85 941.215,13 Suina pasywow 969.753,85 941.215,13 



Rachunek zyskow i strat jednostki budzetowej lub samorzadowego zakiadu 

budzetowego (wariant porownawczy) 

iNazwa i adrcs jednostki 
sprawoztiawczei , S z k o l a F o U s L a ' A ' C A ' a 

w Swiniaracn 
09 - 533 Slubice . 

DOW. ptocki. woj. mazowiecki^ 
Ll . ?77 79 08 

NLimerTdcmyMkacyjny REGON 
001113433 

Rachunek zjskow i strat 
jednostki (wai-iant porownawczy) 

sporzqdzony na dzien 31.12.2018 

Adrcsat 

Wojt 
Gminy Slubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biezijcego 

A. Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej 

1. Przychody netto ze sprzedaty produktow 

11. Zniiana stanti produktow (zwiekszeiiie - wartosc dodatnia. 
zninieiszenio - wartosc iijcnma) 

ill. Koszt vvytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzeda^y towarow i materialow 

V. Dotacje na Hnansowanie dzialainosci podstawowej 

VI. Przychody z tytulu dochodow budzetowvch 

B. Koszty dzialainosci operacyjnej 843.814,37 1.011.158,38 

I. Amortyzacja 35.802,14 36.352,14 

I ! . Zuz\cie materiafow i energii 62.431,48 76.056,39 

III. Uslugi obcc 12.249,12 16.964,64 

IV. Podatki i opiaty 

V. Wynagrodzenia 546.543,99 668.694,77 

V I . Ubezpicczenia spolccznc i innc svviadczenia dIa pracovvnikow 184.789,24 211.357,84 

VII . Pozostale koszty rodzajowc 1.749,40 1.432,60 

VII ! . Wartosc sprzedanych towarow i niaterialow 

IX. Inne swiadczenia fmansowane z budzetu 

X. Pozostale obciazenia 249,00 300,00 

C. Zysk (strata) z dzialainosci podstawowej (A - B) -843.81437 -1.011.158,38 

D. Pozostale przychody operacyjne 



i. Zysk ze zbvcia niefHiansovvycii aktywow trwalycli 

II. Doiacje 

III. Inne przychody operacyjne 

E. Pozostale koszty operacyjne 

i . Koszty inweslycji finansovvanych ze srodkow wlasnych 
saniorzadowych zaktadow biidzetowych i dochodow jednostek 
budzetowv'cli groniadzonvch na w\'dzielonvm rachiinkii 

II. Po/uslaie kos/ty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialainosci operacyjnej (C + D - E) 
-843.814,37 -1.011.158,38 

G. Przychody finansowe 2,65 2,90 

1. Dywidendy i iidziah' w zyskach 

II. Odsetki 2,65 2,90 

III. Inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

II. Innc 

1. Zysk (strata) brutto (F + G - H) 
-843.811,72 -1.011.155,48 

J. Podatek dochodowy 

K. Pozostale obowigzkowc zmniejszenia zjsku (zwi^kszenia stra(y) 

L. Zysk (strata) netto (I ~ J -• K) -843.811,72 -1.011.155,48 

nenryka Bednarek 

(gJowny ksi^gowy) 

2019-03-25 

(rok, iniesigc, dzleri) 

W 
• • mgrJap^k- K-ozi&wski-

(perownik jednostki) 



Zestawienie zmian w funduszu jednostki budzetowej lub samorzadowego zakiadu 

budzetowego 

Nazwa i adrcs jednostki 

w Swiniarach 
09-533 Slubice 

pow. plocki, woj. mazowieckie 

Nnmer identyfikacyjny REGON 
001113433 

Zestawienie zmian w funduszu 
jednostki 

sporzqdzone na dzien 
31.12.2018 

Ad res at 

Wojt 
Gminy Shibice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biezqcego 

1. Fundusz jednostki na poczatek okrcsu (BO) 1.707.364,95 1.762.577,63 

1. Zwiekszcnia fdiiduszii (z tytulu) 
827.295,41 970.403,79 

1.1. Zysk bitansowy za rok ubiegly 

1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 
805.295.41 970.403,79 

1.3. Zrealizowane platnosci ze srodkow europejskicli 

1.4. Srodki na inwestyeje 

1.5. Aktuaiizacja wyccny srodkow trwalvch 

1.6. Nieodplalnic oliVAmane srodki irwalc i srodki li-waic w budo\\ie 
oraz wartosci niematcriahie i prawne 

22.000.00 

1.7. Akiywa przejete od ziikwidowanych lub polaczonych jednostek 

1.8. Akiywa otrzymaiie w ramach centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok biez^jcy 

1.10.inne zwiekszenia 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 772.082,73 843.814,62 

2.1. Strata za rok ubiegly 
772.080,08 

843.811,72 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 
2,65 2,90 

2.3. Ro/Hczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowych za rok 
ubiegly 

2.4. Dotacje i srodki na inwestyeje 

2.5. Aktuaiizacja srodkow trwalych 

2.6. Wartosc sprzedanych i nieodplatiiie przekazanych srodkow 
trwalych i srodkow irwalych w budowie oraz wartosci 
nienialcriahiych i prawnych 



2.7. Pasywa przejete od ziikwidowanych lub polaczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 1.762.577,63 1.889.166,80 

III. Wynik finansowy netto za rok biezî cy (+,-) 
-843.811,72 -1.011.155,48 

1. zysk netto { i ) 

2. strata netto (-) 
-843.811,72 -1.011.155,48 

3. nadwyzka srodkow obrotowych 

IV. Fundusz (11 +,-111) 
918.765,91 878.011,32 

/enryka Bednarek 

(glowny ksi?gowy) 

2019-03-25 

(rok, miesiac, dzien) (kjerownik jednostki) 

. PODIN; 

Katahur^a 

K T O R 

^!'d"L/ris.'ca 



Informacja dodatkowa 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

i . l . nazw^ jednostki 
Szkoia Podstawowa w Swiniarach 

i.2. siedzibe jednostki 
Siedziba jednostki jest lokal w miejscowosci Swiniary 4 

1.3. adres jednostki 
Swiniary 4 09-533 Slubice 

1.4. podstawowy przedniiot dzialainosci jednostki 
Dzialalnosc oswiatowa 

2. wskazanie okresu obj^tcgo sprawozdaniem 
Od 01.01.2018 roku do 3 1.12.2018 roku 

J, wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane l^czne, jezeli w skiad jednostki nadrz^dnej lub 
jednostki samorzadu terytorialnego wchodz^ jednostki sporzgdzajgce samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Nie dotyczy 

4. omowienie przyj^tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym nietod wyceny aktywow i pasywow 
(takze amortyzacji) 

Aktywa i pasywa wycenia sii; przy uwzgl^dnieniu nadrz^dnych zasad rachunkowosci vv sposob przewidziany 
ustaw;5 o rachunkowosci. 
Zasady stosowane w prowadzcniii ksi^g rachunkowych: 
1. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne umarza si? lub amorlyzuje wedlug stawek okreslonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osob prawnych. 
2. Odpisou umorzeniowych dokonuje si? od niicsiaca nast̂ pujî cego po niicsiijcu przyj^cia srodka trwalcgo lub 

wartosci niemiitcrialiicj i prnwncj do iizywania. 
3. Zakonczcnjc odpisow umorzcniouycli naslcpujc nic po/nicj niz z chwilij /rownaiiia odpisow umorzeniowych 

7. wartoscia poczalkowij srodka trualego luh przcznac/.cnia go do likwidacji, sprzedazy. 
4. Umorzenia srodkow irvvalych oraz wartosci nienialerialnych i pra\vn>ch odpisuje si? Jednorazowo za okrcs 

calego roku obrotowego na koniec roku obrotowcgo. 
5. Jednorazowo. przez spisanie w koszty w miesî cu przyj?cia do uzywania. umarza si? pozostale srodki trwale 

(vvyposazcnic) oraz wartosci nicmateriaine i prawne o wartosci mieszcz^cej si? w przcdziale od 500,00 zl do 
10.000,00 zl, dIa kt6r\'ch odpisy amortyzacyjne uznavvane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich 
wartosci w moniencie oddania do uzylkowania. 

6. Skladniki majjjlkii o wartosci: 
a) nie przckraczajacej 500.00 zl cwidencjonowanc sa bczposrcdnio w koszly 1 nic podlegaj.) cwidcncji 

bilansovvej i pozabilansDwej. 
b) od 500.00 zi do 10.000.00 zl podlegajaccj oJpisaniii \ ci?zar kos/low zuzycia nuilcrialow w momcncic 

przckazania ich do uzylkowania i s;} objete cwidcncja ilosciowo - wartosciow:), 
c) powyzej lO.OOO.UO zl podlegaĵ  ewidencii bilansowej na koncie srodki trwale. 

7. Gospodarka matcrialowa podlega ewidcncji ilosciowo - wartosciowcj wg cen nabycia. rozchod 
niaterialow wycenia si? przy zastosowaniu metody ..pierwsze przyszlo — picrwszc wvszhV (FIFO). 

5. inne informacje 
Brak 

II. Dodatkowe informacje i objasnienia obejmuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych 
i prawnych, zawierajgcy stan tych aktyw6w na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia 
i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego 
oraz Stan koiicowy. a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytulow 
zmian dotychczasowej aniorlyzacji lub umorzenia 

Informacja wg zalgcznika nr 1 



1.2. aktualna wartosc rynkow^ srodkow trwatych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi 
informacjami 

Brak danych 

1.3. kwot? dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trwalych 
odr^bnie dla dlugoterminowych aktywow nieflnansowych oraz dlugoterminowych aktywow 
finansowych 

Brak danych 

1.4. wartosc gruntdw uzytkowanych wieczyscie 
Nie dotyczy 

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

Brak danych 

1.6. liczb? oraz wartosc posiadanych papierow warlosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dluznych 
papierow wartosciowych 

Nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizujqcych waitosc naleznosci, ze wskazanieni stanu na poczatek roku 
obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu. rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 
z uwzglednieniem naleznosci finansowych Jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek 
zagrozonych) 

Nie dotyczy 

1,8. dane o stanie rezerw wedlug cclu ich uiwoiv.enia na piiczatck vuku obroiovvcgo. zwiekszcniach. 
wykorzN'sianiu, rozw-iazaniu i stanie koncowym 

Nie dotyczy 

1.9. podzial zobowiazah dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostab-m od dnia biiansowego, 
przewidywanym uiiiowa lub vvvnikajacvm z inncgo Ivtulu prawnego. okresie splaly: 

a) powyzej 1 roku do 3 hit 
Nie dotyczy 

b) powyzej 3 do 5 lai 
Nie dotyczy 

c) powyzej 5 lat 
Nie dotyczy 

1.1 
0. 

kwote zobowiazah w sytuacji. gdy Jcdnoslka kwaiiflkuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisow o rachunkowosci byiby to leasing 
finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote zobowiazah z tvtulu leasingu flnansov\ego lub 
leasingu zwrotnego 

Nie dotyczy 

LI 
I . 

laczna kwote zobovviqzan zabezpieczonych na majalkti Jednostki ze wskazanieni cliarakteru i formy 
t>cli zabezpieczeii 

Nie dotyczy 

I . l 
2. 

laczna kwote zobowiazah warunkowych. w tym rowniez udzielonych przez Jednostke gwarancji 
i por^czeh. takze wekslowych. niewykazanycli w bilansie, ze wskazanieni zobowi;jzah 
zabezpieczonych na majqiku jednostki oraz charakteru i Sbrniy tych zabezpieczcn 

Nie dotyczy 

1,1 wykaz istotuych pozycji czynnych i biernych rozllczen mit^^dzyokresowych. w iym kwolc czynnych 
rozliczeh mi^dzyokrcsowych kosztow stanowi^cych roznice mi^dzy wartoscia otrzynianych 
finansowych skiadnikow aktywow a zobowiazanicm zaplaty za nie 

Nie dotyczy 

I . l Iqczna kwoi? otrzynianych przczjednosikc gwarancji i pori^czcii niewykazanycli w bilansie 



4. 
Nie dotyczy 

i . l 
?. 

kwote wyplaconych srodkow picnieznych na swiadczenia pracowniczc 

857.023,86 zl. 

1.1 
6. 

inne informacje 

") Brak 

2.1. wysokosc odpisow aktualizujacych wartosc zapasow 
Nie dotyczy 

2.2. koszt wylworzenia srodkow trwalych w budowie. w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore 
powiekszyiy koszt vvytworzenia srodkow trw-ah-ch w budovvie w roku obrotowym 

Nie dotyczy 

2.3. kwote i charakter poszczegolnych pozycji przychodow [ub kosztow o nadzwyczajnej wartosci tub 
ktore wystiipih'' incydentalnie 

Nie dotyczy 

2,4. informacji^ o kwocie naleznosci z tytuhi podaEkow realtzovvanych przez organy podatkowe podlegle 
ministrowi wlasciw-emii do spraw finansow publicznych wykazywanv'ch w sprawozdania 
z wykonania planu dochodow budzeiowych 

Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 
Brak 

Innc informacje niz wymienionc powyzej, jezcH moglyby w istotny sposob wplynac na ocene 
.syiuacji inajatkowej i tniansovvcj oraz wynik finansowy jednostki 

Brak 

Pfi/n/fea Bednarek ^ 2019-03-'^'^ //y 

(glowny ksicgowy) (''̂ '̂ v. miesicjc, dzieii) (kieifo4'nikjednostki) 

PODiNSaeKTOR 

Kotarz-yJ^a B^^hunska 



Zal^cznik iir 1 
Glowne skladniki aktywow trwalych 

Szkoia Podstawowa w Swiniarach 

L.p Nazwa griipy 
rodzajowej skladnika 

akiywow wedlug 
iiktadii w bikmsic 

Wartosc 
poczqtkowa-

slan na 
poczijlck roku 
obroiowcgo 

Zwiifkszeiiie warlosci 
pocz^tkowej 

Ogole 
m 

zwi^ks 
/.enie 

wanosc 
1 

poczgtk 
owej 

(4+5+6 
) 

Zmniejszenie wartosci 
poczijtkowej 

Og6!e 

zmiiiej 
szeiiie 
wiirtos 

Cl 
pocz^t 
kowej 
(8+9+ 

10) 

Wartosc 
poczqtkowa-

stan na koniec 
rok 11 

obrotowego 
0+7-11] 

Umorzenie -
Stan na 

poczatek roku 
obrotowego 

Zwiekszenia w ciiign roku 
obrotowego 

Og61cni 
zwi^kszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

) 

Zin 
nicj 
szen 

ie 
uino 
rzcn 

ia 

Umorzenie -
Stan na koniec 

rokn 
obi'otowego 
(I: i+I7-[S) 

Wartosc iietlo skiadnikow 
akt>'w6w 

L.p Nazwa griipy 
rodzajowej skladnika 

akiywow wedlug 
iiktadii w bikmsic 

Wartosc 
poczqtkowa-

slan na 
poczijlck roku 
obroiowcgo 

Przycliod 
y 

Pr.^emi 

nie 

Ogole 
m 

zwi^ks 
/.enie 

wanosc 
1 

poczgtk 
owej 

(4+5+6 
) 

Zbycie Likwi 
dacja 

Inne 

Og6!e 

zmiiiej 
szeiiie 
wiirtos 

Cl 
pocz^t 
kowej 
(8+9+ 

10) 

Wartosc 
poczqtkowa-

stan na koniec 
rok 11 

obrotowego 
0+7-11] 

Umorzenie -
Stan na 

poczatek roku 
obrotowego 

aktualiz 
acja 

Amortyzac 
ja za rok 
obrotowy 

inne 

Og61cni 
zwi^kszeni 

e 
umorzenia 
(14+15+16 

) 

Zin 
nicj 
szen 

ie 
uino 
rzcn 

ia 

Umorzenie -
Stan na koniec 

rokn 
obi'otowego 
(I: i+I7-[S) 

Stan na 
poczqtek lokii 

obrotowego 
(.VI3) 

Stan na koniec 
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 

i G r i in ty 

2 Budynki i lokale i 
obiekty inzynier i i 
l^dowej j wodnej 

1.453.106,12 1.453.106,12 488,456,83 36.352,14 36,352,14 524.808,97 964,649,29 928,297,15 

3 Urzgdzenia 
icchniczne i 
niaszyny 

32.829,87 32.829,87 32.829,87 0,00 0,00 32.829,87 0.00 0,00 

4 Srodki transportu 

5 inne srodki trwale 

R A Z E M 1.485.935,99 1.485.935,99 521.286,70 36.352,14 36.332,14 557.638,84 964.649,29 928.297,15 

Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (013) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

112.128,49 zi. 6.524,40 zl. 0,00 118.652,89 zi. 

Pozostale srodki trwale - wartosc brutto (014) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

12.316,46 zk 2.312,03 zi. 0,00 14.628,49 zi. 



Pozostale srodki trwafe - wartosc brutto (020) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

5.485,97 zk 0,00 0,00 5.485,97 zk 

Pozostale srodki trwaJe - umorzenie (072) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

129.930,92 zk 8.836,43 zk 0,00 138.767,35 zk 


