
azwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy l nspektorat Weterynarii
w pabianicach
95 2OO Pabianice ul. Karniszewicka 37

BlLANs

jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.NUmer idenMikcyjny REGoN 472060829

AKTYWA Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

PAsYWA
Stan na
początek

roktl

Stan na
koniec roku

A, Aktvwa tnłałe 447 161,73 509 853,45 A, Fundusze 388 503,98 439 332,79

l. wańości niematerialne i
prawne

l. Funduszjednostki

ll, Rzeczowe akwwa trwałe 447 16,1 509 B53,45 ll. Wynik finansowy netto (+,-)

1. Środki tnłałe 447 161,7? 509 853,45 1.Zysk netto (+)

1.1. Grunty 1 2. Strata netto (-)
,1 .1 Grunty stanowiące
,asność jednostki samorządu
rytorialnego, przekazana w
:ytkowanie wieczyste innym

lll. Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

1.2, Budynki, lokaIe i obiekty
inżvnierit ladowei i wodnei

lV. Fundusz mienia
zlikwidowanvch iednostek

1.3. Urządzenia techniczne i

maszyny
vUojUL B. Fundusze placówek

1.4. Srodki transpońu c. państwowe fundusze celowe

1,5, lnne środki trwałe D. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

89 239,82 83 432,66

2. srodki tnivałe w budowie
(inwestycje)

l. Zobowiązania
długoterminowe

3. Zaliczki na środki tnłałe w
budowie (inwestycje)

ll. Zobowiązania
krótkoterminowe

89 239,82 83 432,6€

lll, Należności
dłuooterminowe

1. Zobowiązania z §rtułu dostaw i

usłuq

==nn' l. Długoterminowe aktywa 0,00 0,0c 2. Zobowiązania wobec budźetów

1. Akcje i udziaĘ 3. Zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i innych świadczeń

;;i ::ś

2. lnne papiery wańościowe

l

4. Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń

63 s7|fl#6

3. lnne długoterminowe aktywa
finansowe

5. Pozostałe zobowłązania

v, wartość mienia
zlikwidowanych jednostek

6, Sumy obce (depozytowe,
zabezpieczenie wykonan ia u mów)

B. AkĘwa obrotowe 30 582,07 12 912,00 7. Rozliczenia z tytułu środków na
wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych

l, Zapasy 0,0c 0,00 8. Fundusze specjalne 10193,4E 7 4,1B,90

1. Materiały 8.1. Zakładowy Fundusz
Świadczeń Soqalnych

2. Półprodukty i produkty w
toku

8,2. lnne fundusze

3. Produkty gotowe lll. Rezerwy lra zobowiązania ]]]::]i]:::a:::::]::=:! i.
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i pieniężne na
unkach bankowych

PoWlAToWY f i WETERYNARll23.03.2022
rok, miesiąc, dzień
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