
Zarząd Lokali Miejskich Załącznik Nr 3

Al.T.Kościuszki 47                                                      do Zasad

90-514 Łódź

1 Wartości niematerialne i prawne 31.12.2018

2 Grunty

3

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 

przekazane w uzytkowanie wieczyste innym podmiotom

4  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31.12.2018

5 Urządzenia techniczne i maszyny 31.12.2018

6 Środki transportu 31.12.2018

7  Inne środki trwałe 31.12.2018

8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 31.12.2018

9  Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)

10  Należności długoterminowe

11 Akcje i udziały

12  Inne papiery wartościowe

13  Inne długoterminowe aktywa finansowe

14  Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

15 Materiały

17 Półprodukty i produkty w toku

18 Produkty gotowe

19 Towary

20  Należności z tytułu dostaw i usług 31.12.2018

21 Należności od budżetów 31.12.2018

22 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 31.12.2018

23 Pozostałe należności 31.12.2018

24  Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe 31.12.2018

25 Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe 31.12.2018

26 Środki pieniężne w kasie

27 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 31.12.2018

28 Środki pieniężnepanstwowego funduszu celowego

29 Inne środki pieniężne

30 Akcje lub udziały

31 Inne papiery wartościowe

32  Rozliczenia międzyokresowe 31.12.2018

33 Wynik finansowy netto (+,-)

34 Fundusz jednostki

35 Wynik finansowy netto (+,-)

36 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyzka środków obrotowych) (-)

37 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

38 Państwowe fundusze celowe

39 Zobowiązania długoterminowe

40 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.12.2018

41 Zobowiązania wobec budżetów 31.12.2018

42 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 31.12.2018

43 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 31.12.2018

44  Pozostałe zobowiązania 31.12.2018

45 Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenia wykonania umów) 31.12.2018

46 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.12.2018

47  Inne fundusze 31.12.2018

48 Rezerwy na zobowiązania

49 Rozliczenia międzyokresowe 31.12.2018

* niepotrzebne skreslić

(główny księgowy)                  (rok, miesiąc, dzień)

          JAN GRZEGORCZYK                    2019.03.26                                      ANDRZEJ CHOJNACKI

(kierownik jednostki/jednostki 

obsługującej,komórki organizacyjnej )*
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Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp. Aktywa i pasywa Metoda inwentaryzacji

Dzień, na który została 

przeprowadzona 

inwentaryzacja


