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INFORMACJA  DODATKOWA  

  

I.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  

1.     

1.1   

Nazwa jednostki :  Związek Gmin Wierzyca 

1.2  Siedzibę jednostki :  Starogard Gdański 

1.3  Adres jednostki:  ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

1.4  Podstawowy przedmiot działalności jednostki : Gospodarka Odpadami 

Komunalnymi 

2.  Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 

3.  

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego i Związku, jako jednostki kontynuujące działalność. Sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki przez 

okres kolejnych 12 miesięcy i dłużej. 

 

4.  

Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, 

w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy 

o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że: 

1. Za środki trwałe uznaje się stanowiące własność lub współwłasność Związku Gmin 

Wierzyca zwanego dalej Związkiem: nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki 

transportu oraz inne kompletne i zdatne do użycia w momencie przyjęcia do 

używania przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż jeden rok i 

wartości powyżej 10 000 złotych. 

2. Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu w którym 

środek trwały wprowadzono do ewidencji natomiast wartości niematerialne i 

prawne po  przyjęciu do używania, a kończy - nie później niż z chwilą zrównania 

wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczeniem jej 

do likwidacji, sprzedaży albo  stwierdzenia niedoboru. 

3. Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, 

przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 

4. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych tj. licencji 

(sublicencji) na programy komputerowe, dokonuje się w drodze systematycznego, 

planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na 24 miesięczny okres 

amortyzacji, czyli stawkę amortyzacji ustala się na 50 %., umarza się i amortyzuje 

jednorazowo za okres całego roku w grudniu. 



2  

  

5. Dla wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej cenie początkowej  

(nie przekraczającej 10.000 zł) ustala się odpisy amortyzacyjne w sposób 

uproszczony przez dokonywanie jednorazowego odpisu w koszty  

6. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 

7. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza 

się:    

      a)  książki i inne zbiory biblioteczne, 

b) odzież i umundurowanie, 

c) meble i dywany,  

d) części zamienne lub materiały do stałego wmontowania bez względu na wartość 

ich zakupu, jeśli nie stanowią ulepszenia środka trwałego, 

e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o 

wartości nie przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych,100% ich wartości w momencie oddania do 

używania.  

 

5.  inne informacje  

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób 

następujący: 

1. Środki trwałe  oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wartości środków 

trwałych) pomniejszonych o  odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej 

utraty ich wartości. Należy zaznaczyć, że cena nabycia i koszt wytworzenia 

środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 

prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres ich 

budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia 

do używania, w tym również: nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i 

usług oraz podatek akcyzowy, koszty obsługi (np. kredytów i pożyczek) 

zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nim różnice kursowe, 

pomniejszone o przychody z tego tytułu.  

2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa  lub jednostek samorządu 

terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu 

mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 

3. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście 

poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady 

ostrożności.  

4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według 

ich wartości wynikających z ewidencji. 

5. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu.  

6. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe  aktywa i pasywa – według wartości 

nominalnej.  

7.  Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty. 

II.  Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:  

1.     
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1.1.  

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, 

rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku 

amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 

amortyzacji lub umorzenia – przedstawia Tabela Nr 1 i Tabela  Nr 2. 

  

1.2.  Związek Gmin Wierzyca nie dysponuje informacjami na temat  aktualnej wartości 

rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. 

 

1.3.  

Związek Gmin Wierzyca nie dokonywał w trakcie roku obrotowego odpisów 

aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.  

  

1.4.  Związek Gmin Wierzyca nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.  

1.5.  

Związek Gmin Wierzyca nie posiada środków trwałych, dla których ustala się wartość 
nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  

 

1.6.  

Związek Gmin Wierzyca nie jest w  posiadaniu papierów wartościowych, w tym akcji    
i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. 

  

1.7.  

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek 

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 
obrotowego – przedstawia Tabela Nr 4.   

1.8.  

Związek Gmin Wierzyca nie tworzył rezerw.  

1.9.  
Związek Gmin Wierzyca nie posiada zobowiązań długoterminowych. 

a)  powyżej 1 roku do 3 lat   - nie dotyczy. 

b)  powyżej 3 do 5 lat   - nie dotyczy. 

c)  powyżej 5 lat  - nie dotyczy. 

1.10.  

Związek Gmin Wierzyca nie posiada zobowiązań z  tytułu umów leasingu, gdyż nie 
zawierał takich umów. 
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1.11.  

Związek Gmin Wierzyca nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku 
jednostki.  

 

1.12.  

Związek Gmin Wierzyca nie posiada zobowiązań warunkowych, w tym również 

udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych. 

  

1.13.  Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. – brak. 

 Nie dotyczy Związku Gmin Wierzyca. 

  

1.14.  

Związek Gmin Wierzyca w związku z zawartymi umowami na  świadczenie usługi 
„Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na 
których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy” na okres od 01.10.2018 do 
30.09.2020 roku otrzymał zabezpieczenia należytego wykonania umów w formie 
gwarancji na łączna kwotę 811.500,78 złotych która nie została wykazana w bilansie. 

  

1.15.  Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze przedstawiono 

w Tabeli Nr 5. 

1.16.  inne informacje  - brak  

2.     

2.1.  Związek Gmin Wierzyca nie dokonywał  odpisów aktualizujących wartość zapasów.  

2.2.  

Związek Gmin Wierzyca jest w trakcie realizacji  inwestycji pn. „Utworzenie  
Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów  Komunalnych w Skórczu”. Inwestycja  

realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie Uchwały nr 

659/339/18 podjętej przez  Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21.06.2018 
roku. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2018 wyniósł 

47.847,00 złotych, natomiast w 2019 roku wydatkowano 895.403,94 złote,  kwota 

ta nie zawiera odsetek oraz różnic kursowych. 

 

2.3.  

W Związku Gmin Wierzyca nie wystąpiły dwojakiego rodzaju przychody lub koszty      

o nadzwyczajnej wartości oraz takie, które wystąpiły incydentalnie. 

 

2.4.  

Nie dotyczy Związku Gmin Wierzyca.  

2.5.  inne informacje  - brak. 
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3.  

Inne informacje: Związek Gmin Wierzyca otrzymał wyrok Sądu Okręgowego w 
Gdańsku z dnia 04 stycznia 2019 roku, który doręczono pełnomocnikowi Pozwanego     
( Związek Gmin Wierzyca) wraz z uzasadnieniem z dnia 18.03.2019, od którego 
zgodnie z decyzja Zarządu ZGW oraz opinią służb prawniczych Związku została 
złożona  apelacja. 

  

  

  

  

  

………………………                                         2020.03.31                                           ……………………… . 

      (główny księgowy)                                   (rok, miesiąc, dzień)                                  (kierownik jednostki)  
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Tabela 1 . Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

 

Nazwa grupy 

rodzajowej 

środków 

trwałych 

Wartość 

początkowa 

(brutto) 

 – stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości początkowej 
 

Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej 

(3 + 4 + 5) 

Zmniejszenie wartości początkowej 
 

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

(7 + 8 + 9) 

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku obrotowego 

(2 + 6 – 10) aktualizacja 

 

 

przychody 

 

przemieszcze

nie 

 

zbycie 

 

likwidacja 

 

inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Środki 

transportu 

124.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  124.230,00 

Wyposażenie  

techniczne 

  25.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    25.455,00 

Urządzenia 

techniczne 

    6.042,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      6.042,99 

Zespoły 

komputerowe 

  48.505,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    48.505,05 

Razem 
204.233,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.305,00 204.233,04 

 
Umorzenie 

– stan 

na początek roku 

obrotowego 

 

Zwiększenia w ciągu roku 

obrotowego 

 

 
Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia 

(13 + 14 + 15) 

 

 
 

 Zmniejszenie 

umorzenia 

 

 
Umorzenie 

– stan na koniec 

roku obrotowego 

(12 + 16 – 17) 

 
Wartość netto środków trwałych 

 
aktualizacja 

 

amortyzacja 

za rok 

obrotowy 

 
inne 

stan na początek 

roku obrotowego 

(2 – 12) 

stan na koniec roku 

obrotowego 

(11 – 18) 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

109.736,50 0,00 14.493,50 0,00 14.493,50 0,00 124.230,00 14.493,50 0,00 

19.310,67 0,00 3.563,70 0,00 3.563,70 0,00 22.874,37 6.144,33 2.580,63 

906,44 0,00 604,30 0,00 604,30 0,00 1.510,74 5.136,55 4.532,25 

48.505,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.505,05 0,00 0,00 

178.458,66 0,00 18.661,50 0,00 18.661,50 0,00 197.120,16 25.774,38 7.112,88 
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Tabela  2.  Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. 
 

Nazwa wartości 

niematerialnych i 

prawnych 

Wartość 

początkowa 

(brutto) 

 – stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości początkowej  

Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej  

(3 + 4 + 5) 

Zmniejszenie wartości początkowej  

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej  

(7 + 8 + 9) 

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(2 + 6 – 10) aktualizacja 

 

przychody 

 

przemieszczenie 
 

zbycie 

 

likwidacja 

 

inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Program 

komputerowy 

FKB 

4.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.712,00 

Program DOC 33.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.060,00 

Razem 37.772,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.772,00 

 

 

Umorzenie 

 - stan na 

początek roku 

obrotowego 

 

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego 

 

 

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia  

(13 + 14 + 15) 

Zmniejszenie 

umorzenia 

Umorzenie  

- stan na koniec 

roku obrotowego 

(12 + 16 – 17) 

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 

stan na początek  

roku obrotowego 

(2 – 12) 

stan na koniec  

roku obrotowego 

(11 – 18) aktualizacja 

amortyzacja 

za rok 

obrotowy 

inne 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.712,00 0,00 0,00 

33.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.030,00 0,00 0,00 

37.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.772,00 0,00 0,00 
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Tabela 3. Szczegółowy zakres zmian wartości  środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)  

Lp.  
Nazwa grupy rodzajowej 

składnika aktywów według 

układu w bilansie  

Wartość 

początkowa - stan  
na początek roku 

obrotowego  

Zwiększenie wartości początkowej  Ogółem 

zwiększenie 

wartości  
początkowej  

(4+5+6)  

Zmniejszenie wartości początkowej  Ogółem 

zmniejszenie 

wartości  
początkowej  

(8+9+10)  

Wartość 

początkowa -  
stan na koniec  

roku obrotowego  
(3+7-11)  

aktualizacja  
przychody 

(nabycie)  
przemieszczenie  

wewnętrzne*  zbycie  likwidacja  inne  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1.   
Licencje i prawa autorskie 

dotyczące oprogramowania  

komputerowego  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.   
Pozostałe wartości niematerialne i 

prawne  37.772,00  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  37.772,00  

I.  
Wartości niematerialne i 

prawne ogółem (poz. 1+2)  37.772,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37.772,00  

1.1  
Grunty  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.1.  
Grunty stanowiące własność JST, 

przekazane w użytkowanie 

wieczyste innym podmiotom 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.  Budynki, lokale obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.  
Środki transportu  124.230,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  124.230,00  

1.4. 
Wyposażenie techniczne  25.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.455,00 

1.5.  
Urządzenia techniczne  6.042,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.042,99  

1.6.  
Zespoły komputerowe 48.505,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  48.505,05  

II.   
Środki trwałe ogółem 

(od 1.1 do  

1.6.)  204.233,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  204.233,04  
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Lp.  
Nazwa grupy rodzajowej 

składnika aktywów według układu  
w bilansie  

Umorzenie- stan 

na początek roku 

obrotowego  

Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego  
Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia  
(14+15+16)  

Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego  
Ogółem 

zmniejszenia 

umorzenia  
(18+19+20)  

Umorzenie - stan 

na koniec roku  
obrotowego  
(13+17-21)  

Wartość netto składników aktywów  

aktualizacja  amortyzacja za  
rok obrotowy  inne zwiększenia  z tytułu zbycia  z tytułu  

likwidacja  
inne  

zmniejszenia  
stan na początek  
roku obrotowego  

(3-13)  
stan na koniec roku  
obrotowego (12-22)  

0  0  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

1.   
Licencje i prawa autorskie dotyczące 

oprogramowania komputerowego  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.   
Pozostałe wartości niematerialne i 

prawne  37.772,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37.772,00  0,00  0,00  

I.  
Wartości niematerialne i prawne 

ogółem (poz. 1+2)  37.772,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37.772,00  0,00  0,00  

1.1  
Grunty  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.1.  
Grunty stanowiące własność 

JST, przekazane w użytkowanie 

wieczyste innym podmiotom  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  

1.2.  Budynki, lokale obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  

1.3. 
Środki transportu 109.736,50 0,00  14.493,50  0,00  14.493,50  0,00  0,00  0,00  0,00 124.230,00  14.493,50  0,00  

1.4.  
Wyposażenie techniczne 19.310,67  0,00  3.563,70  0,00  3.563,70  0,00  0,00  0,00  0,00 22.874,37  6.144,33  2.580,63  

1.4.  
Urządzenia techniczne  906,44  0,00  604,30  0,00  604,30  0,00  0,00  0,00  0,00 1.510,74  5.136,55  4.532,25  

1.5.  
Zespoły komputerowe  48.505,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 48.505,05  0,00  0,00  

II.   Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 

1.5.)  178.458,66  0,00  18.661,50  0,00  18.661,50  0,00  0,00  0,00  0,00  197.120,16  25.774,38  7.112,88  

III. 
Łącznie Aktywa ( I + II) 216.230,66 0,00 18.661,50 0,00 18.661,50 0,00 0,00 0,00 0,00 234.892,16 25.774,38 7.112,88 
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Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności. 

 

 

Lp.  Wyszczególnienie wg. grup należności  

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) zwiększenia 

(ze znakiem plus) 

wykorzystanie 

odpisów 

(ze znakiem minus) 

uznanie za zbędne  
(ze znakiem minus)  

1  2  3  4  5  6  7  

1.  
Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 1.935.466,60 1.211.259,17 1.935.466,60 154.936,92 1.056.322,25 

2.  
Odsetki od należności z tytułu opłaty. 399.408,85 338.558,76 399.408,85 9.110,67 329.448,09 

   
Ogółem:  2.334.875,45 1.549.817,93 2.334.875,45 164.047,59 1.385.770,34 

 

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 

kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość  

należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności  już  objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).  

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.  

 

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na  pozostałe 

przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły za okres od 01.01.2020 do dnia 

sporządzenia sprawozdań finansowych. 
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Tabela 5. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  

Lp.  
Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych 

w trakcie roku obrotowego z podziałem na:  
Kwota  

1  2  3  

1 
Wynagrodzenia osobowe  wraz ze składkami    1.363.609,13 

2 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składami 105.384,70 

3 

Wynagrodzenia bezosobowe 37.568,00 

  

4  

  Nagrody jubileuszowe  0,00 

  
                                      Ogółem (1-4): 1.506.561,83 

5 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Pracowniczych  29.298,92   

   
                   Ogółem (1-5) 1.535.860,75 
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