
I Liceum Ogólnokształcące 

im. Jana Zamoyskiegow 

w Zamościu

Tabela Nr  1.7 NEGATYWNE

 zwiększenia        

(ze znakiem 

plus)

 wykorzystanie        

(ze znakiem minus)

 uznanie  za zbędne                          

(ze znakiem minus)

1. 2 3 4 5 6 7

I
Należności jednostek budżętowych

I.1. Należnośći długoterminowe

I.2. Należności krótkoterminowe :z tego:

I.2.1 należności z tytułu dostaw i usług

I.2.2 należności od budżetów

I.2.3
należności z tyt. ub. społ. I innych 

świadczeń

I.2.4
pozostałe należności , w tym z 

podatków

Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie grup należności

Stan odpisów 

aktualizujących na 

początek roku 

obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
Stan odpisów na koniec 

roku obrotowego                       

(3+4+5-6)

Lp.



II

Należnośći  finansowe budżetu z tytułu 

udzielonych pożyczek wykazanych w 

bilansie  z wykonania budżetu

I Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Zamoyskiego

w Zamościu

Tabela Nr  1.8 NEGATYWNE

 zwiększenia        

(ze znakiem 

plus)

 wykorzystanie        

(ze znakiem minus)

 uznanie rezerw za 

zbędne                          

(ze znakiem minus)

1. 2 3 4 5 6 7

2.

3.

4.

…

Ogółem :

Dane o stanie  rezerw

Lp.

Wyszczególnienie rezerw  według celu 

ich utworzenia

Stan rezerw na 

początek roku 

obrotowego

Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego
Stan rezerw na koniec 

roku obrotowego 

(3+4+5+6)



I Liceum Ogólnokształcące 

im. Jana Zamoyskiego

w Zamościu

Tabela Nr  2.1 NEGATYWNE

 zwiększenia        

(ze znakiem 

plus)

 wykorzystanie        

(ze znakiem minus)

 uznanie odpisów za 

zbędne                          

(ze znakiem minus)

1. 2 3 4 5 6 7

I Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty  gotowe

4. Towary

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.

Wyszczególnienie  według rodzaju  

zapasów

Stan odpisów 

aktualizujących na 

początek roku 

obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan odpisów 

aktualizujących na koniec 

roku obrotowego 

(3+4+5+6)



I Liceum Ogólnokształcące 

im. Jana Zamoyskiego

w Zamościu

Tabela Nr  1.15

1 2 3

1. Nagrody jubileuszowe 75 576,82

2. Odprawy emerytalne i rentowe 16 132,35

3. Świadczenie urlopowe 77 052,75

4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 851,40

5. Inne świadczenia pracownicze* 20 823,70

6. Szkolenia pracowników 25 849,48

Ogółem : 216 286,50

*wydatki poniesione w związku z zagwarantannowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia 

roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie 

napojów  i posiłów  regeneracyjnych.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego                                                                 

z podziałem na :
Kwota



I Liceum Ogólnokształcące 

im. Jana Zamoyskiego

w Zamościu

Tabela Nr  2.2 NEGATYWNE

Odsetki różnice kursowe

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

Ogółem :

Lp. w tym:

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Ogółem

Wyszczególnienie  środków trwałych 

w budowie realizowanych we własnym  

zakresie


