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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 155 445 259,43 152 971 169,37Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 149 485 067,12 173 466 227,26Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 55 256 638,71 67 310 475,42Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 86 328 723,89 92 242 398,29Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 7 393 778,89 8 598 018,34Środki na inwestycje

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

I.1.6. 0,00 58 400,00Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
 

niematerialne i prawne

I.1.7. 0,00 4 728 255,21Aktywa 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. 505 925,63 528 680,00Inne zwiększenia

I.2. 151 959 157,18 173 586 990,77Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 52 019 133,24 58 257 919,92Strata za rok ubiegły

I.2.2. 88 315 674,68 98 382 680,59Zrealizowane dochody budżetowe

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

I.2.4. 10 588 366,74 11 747 548,96Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 356 760,80 115 884,37Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. 0,00 4 728 255,21Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

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

I.2.9. 679 221,72 354 701,72Inne zmniejszenia

II. 152 971 169,37 152 850 405,86Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 9 052 555,50 14 550 323,34Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 67 310 475,42 75 144 342,13zysk netto (+)

III.2. -58 257 919,92 -60 594 018,79strata netto (-)

III.3. 0,00 0,00nadwyżka środków obrotowych

IV. 162 023 724,87 167 400 729,20Fundusz (II+,-III)



Wyjaśnienia do sprawozdania

Wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie do innej jednostki organizacyjnej jst funkcjonujących w formie 
jednostki budżetowej -  22.250,00 zł.
Wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innej jednostki organizacyjnej jst funkcjonujących w formie

 

jednostki budżetowej -  22.250,00 zł.  
Korekta Zestawienia zmian w funduszu jednostki dotyczy:
 - w wierszu I.1 Zwiększenie Funduszu w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego kwotę 173.466.227,25 zł

 

poprawiono na kwotę 173.466.227,26 zł;
 - w wierszu I.1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe  w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego kwotę

 

92.242.398,28 zł poprawiono na kwotę 92.242.398,29 zł;
 - w wierszu I.2. Zmniejszenie Funduszu   w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego kwotę 173.586.991,47 zł

 

poprawiono na kwotę 173.586.990.77 zł;
 -  w wierszu I.2.7.  Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połaczonych jednostek w kolumnie Stan na koniec roku

 

bieżącego kwotę 4.728.255,91 zł poprawiono na kwotę 4.728.255,21 zł.
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