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Control/Right to use 
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Max Lease term greater 
than 12 months Lease term perpetual
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Does Agreement Transfer Title 
(without termination options) Lease Determination Agreement Term
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Termination Option Reasonably Certain Year to Exercise Option to Extend

Lessee Options

























Reasonably Certain2 Years to Extend Termination Option8

  

























Reasonably Certain9 Year to Exercise10 Option to Extend11

Lessor Options

























Reasonably Certain12 Years to Extend13

Do Both Parties have to 
agree for extension to 

occur?

 

























Assessed Term Payment Frequency
Payment (Beginning of 
Period or End of Period)
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Multiple Components

Payment Periods  (Yes/No)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Describe 

























 Fixed/Insubstance fixed 
payments 

 Variable payments to track for 
note disclosure 

























 Describe 
Interest Rate (stated or 

implied)
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Preparer Consideration of Materiality (yes = 
material, no = not considered)

Accumulation of Immaterial 
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00



Accumulation of Immaterial Items:
Governmental

BTA

Lessor Accumulation of Immaterial Item
Governmental

BTA

Lessee Accumulation of Immaterial Item
Governmental

BTA

























Based on New Agreements(Leases)
-$                                                                      

-$                                                                      

    ms:
-$                                                                      
-$                                                                      

    ms:
-$                                                                      
-$                                                                      

*consideration should be made at major/nonmajor fund 
level for governmental activities 



Agreement



Notes



ref



Title
Intangible Asset Do not remove - this is representative of what your agreement is fo                   
Service Do not remove - Ex. Utilities, Maintenance, Janitorial, Security.
Investment Do not remove
Inventory Do not remove
Land Based on your governments classifications
Building Based on your governments classifications
Vehicles Based on your governments classifications
Infrastructure Based on your governments classifications
Equipment Based on your governments classifications



            or and not what you will classify the underlying asset as in your financial statements. (ex. copyright,  so



                              oftware)



This worksheet is to assist in the accumulation of agreements to compare to the definition of a lease as defined 
by GASB Statement No. 87.

Asset Classes tab - update for major asset categories that your entity utilizes.  The categories identified will be 
used to track the Intangible Assets by category that will need to be recognized from the agreement. 

We recommend those intangible assets that are recognized by tracked within your capital asset module under 
their appropriate category (e.g. Leased Building, Leased Equipment, etc.) as this information will be needed for 
disclosure purposes. For amortization purposes the shorter of the estimated life of the underlying asset or the 
term will be used; unless you are reasonably certain of exercising a purchase option.  If you are to exercise a 
purchase option the life of that asset, as established by your capitalization policy, should be utilized.

Materiality: With consideration of each agreement and the potential material effect onfinancial reporting 
consider a review of the Implementation Guide for Leases.   The entity should consider the accumulative effect 
on not recognized an agreement based on materiality.  This worksheet includes the accumulative effect from a 
lessee and lessor perspective for Governmental and Business-Type activities.

 Once the agreement has been evaluated and identified as needing to be recognized an amortization schedule 
will need to be developed for each agreement.(Ensure all data is filled out and Select "Yes" - lease is material -  
this will generate an amortization tab named based on Column A)

 a.  This tab will also allow for additional input for other amounts to be included (ex. Lessee reasonably 
certain of exercising purchase option - can include $ of option in schedule)
b. if changes need to occur - delete the tab and update information on tab "Inventory"; once updated 
reselect "Yes" on materiality column. This will generate the tab again.

Information regarding Columns
A.      Agreement Number/Description – Enter the Lease number and Master Agreement Number./& brief  
B.      Agreement Effective Date – Enter the date that the lease begins.
C.      Lessee/Lessor – Indicate whether you are the lessee or lessor in the lease agreement.

a.       Lessor – the party granting a lease to someone else; receives payment for granting the right       
b.      Lessee – the party being granted the right to use an asset by the lessor.

D.       Governmental/BTA/ISF
E.      Underlying Asset Type – Select the asset type being leased (Intangible, Service, Investment, Land, Bu     
F.      Control/Right to Use – Select yes or no – whether or not the contract conveys control to the lessee o                        

a.       Control does not have to be uninterrupted and while the agreement may have conditions on              
G.         Max Lease Term Greater than 12 Months – Select whether or not the maximum lease term is great    

a.       Options to extend should be considered in the lease term whether or not they are expected   
H.     Lease Term Perpetual - 
I.       Exchange or Exchange-like transaction –Consideration exchanged are equal or similar value
J.       Transfer of Ownership – If title transfers by the end of the contract without a termination option; ent  
K.        Lease Determination – This column will automatically populate based on your previous responses in    
L.       Agreement Term – Enter the total term of the lease agreement, not including any options to extend    



Columns M through R you are evaluating the terms and options for the LESSEE (the party that is being g        

M.       Termination Option – Does the LESSEE have the option to terminate the lease agreement?
N.    Reasonably Certain – Is the LESSEE reasonably certain to exercise the termination option? (Remembe      

a.       In order to evaluate whether or not exercising an option is “reasonably certain”, you should
                                                               i.      Consider how this option has been handled in the past
                                                             ii.      Consider the economic impact of the option
                                                           iii.      Consider the importance of the underlying asset to operatio

O.      Year to Exercise – Identify the year in which the LESSEE is reasonable certain to exercise their option  
P.      Option to Extend – Does the LESSEE have the option to extend the lease?
Q.       Reasonably Certain – Is it reasonably certain that the LESSEE is going to exercise the option to exten       
R.     Years to Extend – Enter the number of years that the LESSEE is reasonably certain to extend the contr      

Columns S through X, you are evaluating the terms and options for the LESSOR (the party that granted t         

S.      Termination Option – Does the LESSOR have the option to terminate the lease agreement?
T.       Reasonably Certain – Is the LESSOR reasonably certain to exercise the termination option?

a.       In order to evaluate whether or not exercising an option is “reasonably certain”, you should:
                                                               i.      Consider how this option has been handled in the past
                                                             ii.      Consider the economic impact of the option
                                                           iii.      Consider the importance of the underlying asset to operatio

U.       Year to Exercise – Identify the year in which the LESSOR is reasonable certain to exercise their option  
V.      Option to Extend – Does the LESSOR have the option to extend the lease?
W.      Reasonably Certain – Is it reasonably certain that the LESSOR is going to exercise the option to exten       
X.    Years to Extend – Enter the number of years that the LESSOR is reasonably certain to extend the contr      

Columns W through AA are automatically populated based on your previous responses in the worksheet.  No      
AB. Payment Frequency – Indicate whether payments against the lease are made weekly, monthly, quarterly,  
AC. Payment – Indicate whether the payment is made at the beginning or end of the period (If the lease paym                
AD. Payment Periods – This column is going to automatically populate with the total number of lease paymen                
AE. Multiple Components – Answer whether or not the lease has multiple components.  These can include:

a.       The lease could have multiple underlying assets
b.      The lease could have non-lease components such as maintenance costs

AF. Describe – If you entered “Yes” in column AF for multiple components, describe all other components that    
AG. Fixed/Insubstance Fixed Payments – Enter the total amount of the lease payment that is fixed or fixed in 
AH. Variable Payments to Track for Note Disclosure – Answer whether or not there are variable amounts paid         
AI. Describe – If you answered “Yes” in column AI, describe the variable payments associated with the lease.
AJ Interest Rate – Indicate whether the interest rate is stated in the lease agreement or if it will be implied fro    
AK. If Imputed, Describe – If you selected imputed in column AK, describe where the imputed rate is coming f            
AL. Rate – Enter the interest rate of the lease agreement.
AM. Present Value – This column will automatically populate based on your previous selections.
AN. Preparer Consideration of Materiality – This column will automatically populate based on your previous s                
AO. Accumulation of Immaterial Agreements – This column will automatically populate based on your previou  



                         of the right to use the lessor’s asset as specified in the contract for a period of time in an exchange or exc  



               selections. (Will then generate a separate tab for each lease you determine you want to record)



                                               change-like transaction.



Activity during fiscal year

Begin End
7/1/2021 6/30/2022

FYE Principal Interest FYE Principal Interest
7/1/2021 6/30/2022 2022 -                 -           2022 -              -            

7/1/2022 6/30/2023 2023 -                 -           2023 -              -            
7/1/2023 6/30/2024 2024 -                 -           2024 -              -            
7/1/2024 6/30/2025 2025 -                 -           2025 -              -            
7/1/2025 6/30/2026 2026 -                 -           2026 -              -            
7/1/2026 6/30/2027 2027 -                 -           2027 -              -            
7/1/2027 6/30/2032 2032 -                 -           2032 -              -            
7/1/2032 6/30/2037 2037 -                 -           2037 -              -            
7/1/2037 6/30/2042 2042 -                 -           2042 -              -            
7/1/2042 6/30/2047 2047 -                 -           2047 -              -            
7/1/2047 6/30/2052 2052 -                 -           2052 -              -            
7/1/2052 6/30/2057 2057 -                 -           2057 -              -            
7/1/2057 6/30/2062 2062 -                 -           2062 -              -            
7/1/2062 6/30/2067 2067 -                 -           2067 -              -            
7/1/2067 6/30/2072 2072 -                 -           2072 -              -            
7/1/2072 6/30/2077 2077 -                 -           2077 -              -            
7/1/2077 6/30/2082 2082 -                 -           2082 -              -            
7/1/2082 6/30/2087 2087 -                 -           2087 -              -            
7/1/2087 6/30/2092 2092 -                 -           2092 -              -            
7/1/2092 6/30/2097 2097 -                 -           2097 -              -            
7/1/2097 6/30/2102 2102 -                 -           2102 -              -            
7/1/2102 6/30/2107 2107 -                 -           2107 -              -            
7/1/2107 6/30/2112 2112 -                 -           2112 -              -            
7/1/2112 6/30/2117 2117 -                 -           2117 -              -            
7/1/2117 6/30/2122 2122 -                 -           2122 -              -            

Total For Notes -                -           -              -            

-                 -           -              -            

Fiscal Year

LESSEE Principal & 
Interest

LESSOR Principal & 
Interest

NOTE SCHEDULE



Template

Lease Inputs (input information based on lease inv  
Lease Commencement Date 

Lease Term

Number of Payments 

Payment Date a. Fixed payments

b. Variable payments 
that depend on an 

index or a rate (such 
as the Consumer Price 

Index or a market 
interest rate)

0 #N/A #N/A -$                                    
1 #N/A #N/A -$                                    
2 #N/A #N/A -$                                    
3 #N/A #N/A -$                                    
4 #N/A #N/A -$                                    
5 #N/A #N/A -$                                    
6 #N/A #N/A -$                                    
7 #N/A #N/A -$                                    
8 #N/A #N/A -$                                    
9 #N/A #N/A -$                                    
10 #N/A #N/A -$                                    
11 #N/A #N/A -$                                    

Payment #

What is the payment frequency? Annual / SemiAnnual / Quarterly / 
Monthly /Weekly

When are lease payments made? (B)eginning of the period in 
advance or (E)nd of the period in arrears

Lease - Discount Rate

Only populate perio                    



12 #N/A #N/A -$                                    
13 #N/A #N/A -$                                    
14 #N/A #N/A -$                                    
15 #N/A #N/A -$                                    
16 #N/A #N/A -$                                    
17 #N/A #N/A -$                                    
18 #N/A #N/A -$                                    
19 #N/A #N/A -$                                    
20 #N/A #N/A -$                                    
21 #N/A #N/A -$                                    
22 #N/A #N/A -$                                    
23 #N/A #N/A -$                                    
24 #N/A #N/A -$                                    
25 #N/A #N/A -$                                    
26 #N/A #N/A -$                                    
27 #N/A #N/A -$                                    
28 #N/A #N/A -$                                    
29 #N/A #N/A -$                                    
30 #N/A #N/A -$                                    
31 #N/A #N/A -$                                    
32 #N/A #N/A -$                                    
33 #N/A #N/A -$                                    
34 #N/A #N/A -$                                    
35 #N/A #N/A -$                                    
36 #N/A #N/A -$                                    
37 #N/A #N/A -$                                    
38 #N/A #N/A -$                                    
39 #N/A #N/A -$                                    
40 #N/A #N/A -$                                    
41 #N/A #N/A -$                                    
42 #N/A #N/A -$                                    
43 #N/A #N/A -$                                    
44 #N/A #N/A -$                                    
45 #N/A #N/A -$                                    
46 #N/A #N/A -$                                    
47 #N/A #N/A -$                                    
48 #N/A #N/A -$                                    
49 #N/A #N/A -$                                    
50 #N/A #N/A -$                                    
51 #N/A #N/A -$                                    
52 #N/A #N/A -$                                    
53 #N/A #N/A -$                                    
54 #N/A #N/A -$                                    
55 #N/A #N/A -$                                    
56 #N/A #N/A -$                                    
57 #N/A #N/A -$                                    
58 #N/A #N/A -$                                    



59 #N/A #N/A -$                                    
60 #N/A #N/A -$                                    
61 #N/A #N/A -$                                    
62 #N/A #N/A -$                                    
63 #N/A #N/A -$                                    
64 #N/A #N/A -$                                    
65 #N/A #N/A -$                                    
66 #N/A #N/A -$                                    
67 #N/A #N/A -$                                    
68 #N/A #N/A -$                                    
69 #N/A #N/A -$                                    
70 #N/A #N/A -$                                    
71 #N/A #N/A -$                                    
72 #N/A #N/A -$                                    
73 #N/A #N/A -$                                    
74 #N/A #N/A -$                                    
75 #N/A #N/A -$                                    
76 #N/A #N/A -$                                    
77 #N/A #N/A -$                                    
78 #N/A #N/A -$                                    
79 #N/A #N/A -$                                    
80 #N/A #N/A -$                                    
81 #N/A #N/A -$                                    
82 #N/A #N/A -$                                    
83 #N/A #N/A -$                                    
84 #N/A #N/A -$                                    
85 #N/A #N/A -$                                    
86 #N/A #N/A -$                                    
87 #N/A #N/A -$                                    
88 #N/A #N/A -$                                    
89 #N/A #N/A -$                                    
90 #N/A #N/A -$                                    
91 #N/A #N/A -$                                    
92 #N/A #N/A -$                                    
93 #N/A #N/A -$                                    
94 #N/A #N/A -$                                    
95 #N/A #N/A -$                                    
96 #N/A #N/A -$                                    
97 #N/A #N/A -$                                    
98 #N/A #N/A -$                                    
99 #N/A #N/A -$                                    
100 #N/A #N/A -$                                    
101 #N/A #N/A -$                                    
102 #N/A #N/A -$                                    
103 #N/A #N/A -$                                    
104 #N/A #N/A -$                                    
105 #N/A #N/A -$                                    



106 #N/A #N/A -$                                    
107 #N/A #N/A -$                                    
108 #N/A #N/A -$                                    
109 #N/A #N/A -$                                    
110 #N/A #N/A -$                                    
111 #N/A #N/A -$                                    
112 #N/A #N/A -$                                    
113 #N/A #N/A -$                                    
114 #N/A #N/A -$                                    
115 #N/A #N/A -$                                    
116 #N/A #N/A -$                                    
117 #N/A #N/A -$                                    
118 #N/A #N/A -$                                    
119 #N/A #N/A -$                                    
120 #N/A #N/A -$                                    
121 #N/A #N/A -$                                    
122 #N/A #N/A -$                                    
123 #N/A #N/A -$                                    
124 #N/A #N/A -$                                    
125 #N/A #N/A -$                                    
126 #N/A #N/A -$                                    
127 #N/A #N/A -$                                    
128 #N/A #N/A -$                                    
129 #N/A #N/A -$                                    
130 #N/A #N/A -$                                    
131 #N/A #N/A -$                                    
132 #N/A #N/A -$                                    
133 #N/A #N/A -$                                    
134 #N/A #N/A -$                                    
135 #N/A #N/A -$                                    
136 #N/A #N/A -$                                    
137 #N/A #N/A -$                                    
138 #N/A #N/A -$                                    
139 #N/A #N/A -$                                    
140 #N/A #N/A -$                                    
141 #N/A #N/A -$                                    
142 #N/A #N/A -$                                    
143 #N/A #N/A -$                                    
144 #N/A #N/A -$                                    
145 #N/A #N/A -$                                    
146 #N/A #N/A -$                                    
147 #N/A #N/A -$                                    
148 #N/A #N/A -$                                    
149 #N/A #N/A -$                                    
150 #N/A #N/A -$                                    
151 #N/A #N/A -$                                    
152 #N/A #N/A -$                                    



153 #N/A #N/A -$                                    
154 #N/A #N/A -$                                    
155 #N/A #N/A -$                                    
156 #N/A #N/A -$                                    
157 #N/A #N/A -$                                    
158 #N/A #N/A -$                                    
159 #N/A #N/A -$                                    
160 #N/A #N/A -$                                    
161 #N/A #N/A -$                                    
162 #N/A #N/A -$                                    
163 #N/A #N/A -$                                    
164 #N/A #N/A -$                                    
165 #N/A #N/A -$                                    
166 #N/A #N/A -$                                    
167 #N/A #N/A -$                                    
168 #N/A #N/A -$                                    
169 #N/A #N/A -$                                    
170 #N/A #N/A -$                                    
171 #N/A #N/A -$                                    
172 #N/A #N/A -$                                    
173 #N/A #N/A -$                                    
174 #N/A #N/A -$                                    
175 #N/A #N/A -$                                    
176 #N/A #N/A -$                                    
177 #N/A #N/A -$                                    
178 #N/A #N/A -$                                    
179 #N/A #N/A -$                                    
180 #N/A #N/A -$                                    
181 #N/A #N/A -$                                    
182 #N/A #N/A -$                                    
183 #N/A #N/A -$                                    
184 #N/A #N/A -$                                    
185 #N/A #N/A -$                                    
186 #N/A #N/A -$                                    
187 #N/A #N/A -$                                    
188 #N/A #N/A -$                                    
189 #N/A #N/A -$                                    
190 #N/A #N/A -$                                    
191 #N/A #N/A -$                                    
192 #N/A #N/A -$                                    
193 #N/A #N/A -$                                    
194 #N/A #N/A -$                                    
195 #N/A #N/A -$                                    
196 #N/A #N/A -$                                    
197 #N/A #N/A -$                                    
198 #N/A #N/A -$                                    
199 #N/A #N/A -$                                    



200 #N/A #N/A -$                                    
201 #N/A #N/A -$                                    
202 #N/A #N/A -$                                    
203 #N/A #N/A -$                                    
204 #N/A #N/A -$                                    
205 #N/A #N/A -$                                    
206 #N/A #N/A -$                                    
207 #N/A #N/A -$                                    
208 #N/A #N/A -$                                    
209 #N/A #N/A -$                                    
210 #N/A #N/A -$                                    
211 #N/A #N/A -$                                    
212 #N/A #N/A -$                                    
213 #N/A #N/A -$                                    
214 #N/A #N/A -$                                    
215 #N/A #N/A -$                                    
216 #N/A #N/A -$                                    
217 #N/A #N/A -$                                    
218 #N/A #N/A -$                                    
219 #N/A #N/A -$                                    
220 #N/A #N/A -$                                    
221 #N/A #N/A -$                                    
222 #N/A #N/A -$                                    
223 #N/A #N/A -$                                    
224 #N/A #N/A -$                                    
225 #N/A #N/A -$                                    
226 #N/A #N/A -$                                    
227 #N/A #N/A -$                                    
228 #N/A #N/A -$                                    
229 #N/A #N/A -$                                    
230 #N/A #N/A -$                                    
231 #N/A #N/A -$                                    
232 #N/A #N/A -$                                    
233 #N/A #N/A -$                                    
234 #N/A #N/A -$                                    
235 #N/A #N/A -$                                    
236 #N/A #N/A -$                                    
237 #N/A #N/A -$                                    
238 #N/A #N/A -$                                    
239 #N/A #N/A -$                                    
240 #N/A #N/A -$                                    
241 #N/A #N/A -$                                    
242 #N/A #N/A -$                                    
243 #N/A #N/A -$                                    
244 #N/A #N/A -$                                    
245 #N/A #N/A -$                                    
246 #N/A #N/A -$                                    



247 #N/A #N/A -$                                    
248 #N/A #N/A -$                                    
249 #N/A #N/A -$                                    
250 #N/A #N/A -$                                    
251 #N/A #N/A -$                                    
252 #N/A #N/A -$                                    
253 #N/A #N/A -$                                    
254 #N/A #N/A -$                                    
255 #N/A #N/A -$                                    
256 #N/A #N/A -$                                    
257 #N/A #N/A -$                                    
258 #N/A #N/A -$                                    
259 #N/A #N/A -$                                    
260 #N/A #N/A -$                                    
261 #N/A #N/A -$                                    
262 #N/A #N/A -$                                    
263 #N/A #N/A -$                                    
264 #N/A #N/A -$                                    
265 #N/A #N/A -$                                    
266 #N/A #N/A -$                                    
267 #N/A #N/A -$                                    
268 #N/A #N/A -$                                    
269 #N/A #N/A -$                                    
270 #N/A #N/A -$                                    
271 #N/A #N/A -$                                    
272 #N/A #N/A -$                                    
273 #N/A #N/A -$                                    
274 #N/A #N/A -$                                    
275 #N/A #N/A -$                                    
276 #N/A #N/A -$                                    
277 #N/A #N/A -$                                    
278 #N/A #N/A -$                                    
279 #N/A #N/A -$                                    
280 #N/A #N/A -$                                    
281 #N/A #N/A -$                                    
282 #N/A #N/A -$                                    
283 #N/A #N/A -$                                    
284 #N/A #N/A -$                                    
285 #N/A #N/A -$                                    
286 #N/A #N/A -$                                    
287 #N/A #N/A -$                                    
288 #N/A #N/A -$                                    
289 #N/A #N/A -$                                    
290 #N/A #N/A -$                                    
291 #N/A #N/A -$                                    
292 #N/A #N/A -$                                    
293 #N/A #N/A -$                                    



294 #N/A #N/A -$                                    
295 #N/A #N/A -$                                    
296 #N/A #N/A -$                                    
297 #N/A #N/A -$                                    
298 #N/A #N/A -$                                    
299 #N/A #N/A -$                                    
300 #N/A #N/A -$                                    
301 #N/A #N/A -$                                    
302 #N/A #N/A -$                                    
303 #N/A #N/A -$                                    
304 #N/A #N/A -$                                    
305 #N/A #N/A -$                                    
306 #N/A #N/A -$                                    
307 #N/A #N/A -$                                    
308 #N/A #N/A -$                                    
309 #N/A #N/A -$                                    
310 #N/A #N/A -$                                    
311 #N/A #N/A -$                                    
312 #N/A #N/A -$                                    
313 #N/A #N/A -$                                    
314 #N/A #N/A -$                                    
315 #N/A #N/A -$                                    
316 #N/A #N/A -$                                    
317 #N/A #N/A -$                                    
318 #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    



#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
#N/A #N/A #N/A -$                                    
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       ventory tab)
#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

c. Variable payments 
that are fixed in 
substance (See 

guidance to right)

d. Amounts that are 
reasonably certain of 
being required to be 
paid by THE LESSEE 
under residual value 
guarantees (RVGs)

e. The exercise price 
of a purchase option if 
it is reasonably certain 

that the LESSEE will 
exercise that option

f. Payments for 
penalties for 

terminating the lease 
reasonably certain 
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  od 0 if payments made at (B)eginning of period; only populate final period if payments m     
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g. Any lease incentives 
receivable from (by) 

the LESSOR 

h. Any other payments 
that are reasonably 

certain of being 
required based on an 

assessment of all 
relevant factors. Total Payments

IF End of 
Period 
Pmts

IF 
Beginning 
of Period 

Pmts

-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A
-$                                    -$                                    #N/A #N/A #N/A

Inventory Lease Term Column K

PV of Payments

Inventory Lease tab - column B

Inventory Lease Term ( * frequency)

Inventory Sheet - Column AB

Inventory Sheet - Column AC

Inventory Lease rate - column AL

                 made at (E)nd of period
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#N/A

(a) (b) (c) (b) - (c )

Date Principal
0 #N/A #N/A #N/A #N/A
1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Scheule for a lessee or lessor arrangement?

Template

#N/A

The below are automated calculations. Do not make any changes. Note    
liability figure may not equal zero due to rounding.

Payment # #N/A Payments #N/A
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#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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(a) + (c) - (b)

#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

          e the final lease 
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Capital Assets and Amortization Worksheet
June 30, 2022

Asset Acquisition Date Acquisition Value
7/1/2021 1                                

Total 1                                

Journal Entry FY'22 - Ex.

Capital Asset - Intangible Equipment 1                                

Restatement Beg balance adjustment



Lease Liability(restatement portion for disclosure)
lease liability
(same entry on lease determiantion worksheet noted here only to breakout restatement amount

Amortization Expense (depreciation) 1                                
Accumulated Amortization



(Prior YR Bal.
Old Accum Amort. Current Accum Amort. New book value Remaining Life Current Thru Date

-                          1                                     -                         1.25                     6/30/2022
-                          -                                 -                         4 6/30/2022
-                          -                                 -                         4 6/30/2022

-                                 -                         2 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022

-                          -                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         2 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022

1                                     -                         



-                          
1                              

            s)

1                              



C & A added column
Current YTD Depr Depreciation Method Financial Statement Groupings

1                               SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL
-                           SL

1                               



Deferred Inflow of Resources
June 30, 2022

Lease Identifier Commencement DaValue
7/1/2021 1                                



Total 1                                

Restatement Beg balance adjustment



Prior Year Bal. Current Accum Amort. New Def. Bal. Remaining Amort Current Thru Date
-                          1                                     -                         1.25                     6/30/2022
-                          -                                 -                         4 6/30/2022
-                          -                                 -                         4 6/30/2022

-                                 -                         2 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022

-                          -                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         2 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022

-                          -                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         2 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022

-                          -                                 -                         4 6/30/2022



-                                 -                         2 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         3 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         5 6/30/2022
-                                 -                         4 6/30/2022

1                                     -                         



Current Yr. Amort. Method
1                                                     SL

-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL



-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL
-                                                  SL

1                                                     
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