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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 14 339 029,85 14 100 814,99Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

I.1. 24 939 567,81 32 845 145,43Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 8 780 421,22 12 313 481,33Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 15 608 230,00 18 446 859,58Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3. 0,00 0,00Zrealizowane płatności ze środków europejskich

I.1.4. 432 493,14 1 419 817,97Środki na inwestycje

I.1.5. 0,00 0,00Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.1.6. 11 955,80 3 961,32Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
 

niematerialne i prawne

I.1.7. 0,00 0,00Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.1.8. 0,00 0,00Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.1.9. 0,00 0,00Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

I.1.10. 106 467,65 661 025,23Inne zwiększenia

I.2. 25 177 782,67 33 981 433,56Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 7 519 708,63 11 269 081,74Strata za rok ubiegły

I.2.2. 16 921 766,57 18 469 725,32Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 0,00 0,00Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 708 927,71 1 700 861,97Dotacje i środki na inwestycje

I.2.5. 0,00 0,00Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.2.6. 4 920,00 2 541 733,53Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. 0,00 0,00Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.2.8. 0,00 0,00Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.2.9. 22 459,76 31,00Inne zmniejszenia

II. 14 100 814,99 12 964 526,86Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 1 044 399,59 635 252,69Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 12 313 481,33 13 569 397,52zysk netto (+)

III.2. -11 269 081,74 -12 934 144,83strata netto (-)

IV. 0,00 0,00Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków
 

obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

V. 15 145 214,58 13 599 779,55Fundusz (II+,-III-IV)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 

Symbol Opis Wartość
1 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zwiększenia funduszu-  poz. I.1 74 227,48

2 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zwiększenia funduszu - zrealizowane wydatki -
  

poz. I.1.2 3 888,04

3 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zwiększenia funduszu - nieopłatnie otrzymane
 

środki trwałe  - poz. I.1.6 57 244,72

4 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- zwiększenia funduszu - inne zwiększenia poz.
 

I.1.10 13 094,72

5 Wzajemen rozliczenia między jednostkami - zmniejszenia funduszu poz. I.2. 74 227,48

6 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszenia funduszu  - zrealizowane dochody
 

budżetowe poz. I.2.2. 3 888,04

7 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszenia funduszu - wartość nieodpłatnie
 

przekazanych środków trwałych poz.  I.2.6 57 244,72

8 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- zmniejszenia funduszu - inne zmniejszenia poz.
 

I.2.9 13 125,72
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UwagaJST
Uwagi 

Symbol Wyszczególnienie

I.2.2 Zrealizowane dochody 
budżetowe

Korekta dotyczy nie ujętych w poprzednim sprawozdaniu zrealizowanych 
dochodów organu za IV kwartał 2017 r.

III Wynik finansowy netto za 
rok bieżący (+,-) Zmiana wartości w związku ze zmianą w poz. I.2.2

III.1 zysk netto (+) Zmiana wartości w związku ze zmianą w poz. I.2.2


