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l. Fundusz jednostki na początek okres" (aą) 
J

,l198,1 193,6l ,l2104 24,|,1

l.,| Zwiększenie funduszu (z tytułu) 5 158 636,51 5 961 398,5l

1.1 -1 Zysk bilansowy za rok ubiegły
]]

0,0( 0,0(

1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 5 158 636,51 5 961 398,54

1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,0c 0,0(

1.1.4. Środki na inwestycje 0,0c 0,0(

1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,0c 0,0(

1.1,6.
Nieodpłatnie otruymane środki tnrałe iśrodki trwałe w budowie oraz wańości
niematerialne iprawne

0,0( 0,0(

1.1.7. Aktywa pzejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,0( o,0(

1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,0( 0,0(

1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,0( 0,0(

1.1,10. lnneanviększenia 0,0( 0,0(

1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 5 035 589,01 5 548 997,61

1.2.1. Strata za rok ubiegły 5 016 156,8i 5 532212,0s

1.2,2, Zrealizowane dochody budżetowe 19 061,8, 16 262,6§

1,2,3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,0c 0,0(

1.2.4. Dotacje iśrodki na inwestycje 0,0c 0,0(

1.2.5. Aktualizacja środllów trwałych 0,0c 0,0(

1.2.6.
Wańość spzedanych i nieodpłatnie pzekazanych środków tlwałych i środków
trwałych w budowie oraz wańości niematerialnych i prawnych 0,0( 0,0(

1.2.7. Pasywa pzejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,0( 0,0(

1.2.8. Aktywa p.zekazane w ramach centralnego zaopatzenia 0,0( 0,0(

1.2.9. lnne zmniejszenia 370,3.' 522,8:|

ll. Funduszjednostk! na koniec okresu (BZ) 12 104 241,1 12 516 642,01
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llt. WlnlkfinansovrynóĘoz.!,rkblrńąEy(+,-)ZESPóŁ sżKóŁ §PEcjłt.;u.ynr
-5 532 212,0€ € 112 997,3ł

lI1.1. zy3k netto (+) 0,0( 0,0(

ll1,2, strat]a notto G)
REG, 8 1 003?7ęł, llfie§o:- 1 8 a _?.2_87 _5 532 212,0! € 112 997,3ł

ll1.3. naóilylk3 środków obrototłycn 0,0( 0,0(

lv. Fundusz (l+,-llt) 6 572 029,0ł 6 403 u4,7i
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