Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

ul.Bogumińska 2
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI
Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

276255230

B262E23737E1D344

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wyszczególnienie

1.10.

Kwota
6 426 426,86

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

21 864 749,72

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MARIUSZ RAKOWSKI
(główny księgowy)

2019.05.08
rok

mies.

dzień

Krystyna Kuczera
Kornelia Newy
Jan Zemło
LESZEK BIZOŃ
Tadeusz Skatuła
(kierownik jednostki)
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Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
Korekty dokonuje sie w następujących wierszach:
II.1.1. - dokonano korekty danych ujętych w dołączonej tabeli w kol. 4 i 14,
II.1.5. - uszczegółowienie danych,
II.1.12. - korekta kwoty - było 10.624.913,72zł, powinno być 21.864.749,72zł.
Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST
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