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stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec roku
bieżącego

Funduszjednostki na początek okresu (Bo) 12 103 294,82 11 981 193,64

Zwiększenie funduszu (z tytułu) 4 782 501,25 5 158 636,51

1.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,00 0,0(

1.1,2. Zr ealizowane wydatki b udżetowe 4 782 501,25 5 ,158 636,51

1.1.3. Zrealizow ane płatności ze ś rodków eu ropejskich 0,00 0,0(

l.'1.4. Środki na inwestycje 0,0c 0,0(

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

1.1 .6
Nieodpłatnie otżymane środki trwałe i środki tnłałe w budowie oraz wańości
niematerialne i prawne

0,0( 0.0(

1.1.7. Aktywa przejęte od żikwidowanych lub połączonych jednostek 0,0c 0,0(

1.1.8. Aktywa otzymane w ramach centralnego zaopatzenia 0,0c 0,0(

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

1.1.'l0. lnnezwiększenia 0,0( 0,0(

1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 4 904 602,4:, 5 035 589,01

1.2.,| strata za rok ubiegły, 4 879 018,7ę 5 016 156,8i

1.2.2, Zrealizowane dochody budżetowe 25 137,6a 19 061 ,8i

1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,0( 0,0(

1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 0,0( 0,0(

1.2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,0( 0,0(

1,2,6,
Wańość spzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwaĘch w budowie oraz wańości niematerialnych i prawnych

0,0( 0,0(

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

1.2.8. Aktywa pzekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,0( 0,0(

1.2.9. lnne zmniejszenia 446,02 370,3;

ll, Funduszjednostki na koniec okresu (BZ) 11 981 193,64 12 104 241 ,1
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ll1.3. nadwyżka środków obtotoĘch 0,0( 0,0(

lv. Fundusz (ll+,-llU 6 965 036,8i 6 572 029,0!
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