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roku poprzedniego roku bieżącego

l. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 1 123957,65 1 237210,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 1 325188,12 1 512264,12

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1 325188,12 1 512264,12

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4. Srodki na inwestycje-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

1.10. Inne zwiększenia

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 1 211 935,00 1321191,80

2.1. Strata za rok ubiegły 1 185410,06 1 292298,27

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 26524,94 28893,53

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

2.5. Aktualizacja środków trwałych

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

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. Inne zmniejszenia

Ił. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 1 237210,77 1 428283,09

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -1 292298,27 -1 487012,32

J. zysk netto (+)

2. strata netto (-) -1 292298,27 -1 487012,32

3. nadwyżka środków obrotowych

IV. Fundusz (U+, -III) -55087,50 -58729,23
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