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ZESTA WIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
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Stan na koniec itan na koniec
roku roku

poprzedniego bieżąccgo

I. Fundusz jednostki na początek okrcsu (BO) 51 189,01 46902,02

I. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 322450,13 323281,82

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 322450,13 323281,82

1.3. Zrcalizowanc platności ze środków curopcjskich

1.4. Środki na inwestycje

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

1.6. Nieodpłatnie otrzymanc środki trwałe i środki trwale w budowie oraz
wartości niematerialne i prawnc

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowcgo za rok bicżący

1.10. Inne zwiększenia

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 326737,12 337757,70

2.1. Strata za rok ubiegły 4286,99 14475,88

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 316494,84 323150,02

2.3. Rozliczenie "'Yniku finansowego i środków obrotO\rych za rok ubiegły

2.4. Dotacjc i środki na inwcstycjc

2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

2.6. Wartość sprzedanych i nieodplatnie przekazanych środków trwałych
i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jcdnostck
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2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. Inne zmniejszenia 5955,29 131,80

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 46902,02 32426,14

1lI. Wynik finansowy netto za rok bieżąc)' (+,-) -14475,88 -7229,74

l. zysk netto (+)

2. strata netto (-) 14475,88 7229,74

IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków
obrotowych samorządowych zakładów budżetowych

v. Fundusz (II+,-llI-IV) 32426,14 25196,40

Infonnacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji tinansowej:
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