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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 97 857 700,32 96 109 803,01Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 87 150 875,48 115 409 128,82Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 33 992 871,63 25 690 175,54Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 43 991 715,21 61 080 256,91Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 5 518 456,70 16 979 649,78Środki na inwestycje

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

I.1.6. 3 642 638,84 11 659 046,59Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
 

niematerialne i prawne

I.1.7. 0,00 0,00Aktywa 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. 5 193,10 0,00Inne zwiększenia

I.2. 88 898 772,79 107 184 738,84Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 30 552 820,64 20 579 892,60Strata za rok ubiegły

I.2.2. 49 871 528,91 55 961 127,31Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 53 921,11 98 824,57Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 3 682 979,86 18 846 709,64Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 3 351 459,01 10 330 892,33Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. 0,00 0,00Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

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

I.2.9. 1 386 063,26 1 367 292,39Inne zmniejszenia

II. 96 109 803,01 104 334 192,99Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 5 110 282,94 9 737 166,96Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 38 501 397,99 31 628 654,44zysk netto (+)

III.2. -33 391 115,05 -21 891 487,48strata netto (-)

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

IV. 101 220 085,95 114 071 359,95Fundusz (II+,-III)
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UwagaJST
Uwagi 

Symbol Wyszczególnienie

III.3 nadwyżka środków 
obrotowych

Zmiana zasad rachunkowości - włączeno do segmentu wynik finansowy - W 
samorzadowych zakładzie budzetowym nadwyzka srodków obrotowych roku

 

sprawozdawczego prezentowana powinna być w pozycji "Nadwyzka środków

 

obrotowych" oznaczona cyfrą IV  sprawozdania  ( dotyczy 2017 r. ), natomiast

 

nadwyżka środków obrotowych z roku ubiegłego wystepuje w pozycji 2,3. 
Jeśli w 2017 r. w ówczesnej pozycji IV wykazano nadwyzkę to w danych

 

porównawczych ( danych za 2017 r) sprawozdania za 2018 r. w obecnej pozycji

 

III.3 jej nie wykazujemy, gdyz zgodnie z jej nazwą prezentujemy tylko nadwyżkę

 

środków obrotowych  2017 r.  - dotyczy kwoty 98 824,57 zł

IV Fundusz (II+,-III)

Zmiana zasad rachunkowości - włączeno do segmentu wynik finansowy - W 
samorzadowych zakładzie budzetowym nadwyzka srodków obrotowych roku

 

sprawozdawczego prezentowana powinna być w pozycji "Nadwyzka środków

 

obrotowych" oznaczona cyfrą IV  sprawozdania  ( dotyczy 2017 r. ), natomiast

 

nadwyżka środków obrotowych z roku ubiegłego wystepuje w pozycji 2,3. 
Jeśli w 2017 r. w ówczesnej pozycji IV wykazano nadwyzkę to w danych

 

porównawczych ( danych za 2017 r) sprawozdania za 2018 r. w obecnej pozycji

 

III.3 jej nie wykazujemy, gdyz zgodnie z jej nazwą prezentujemy tylko nadwyżkę

 

środków obrotowych  2017 r.  - dotyczy kwoty 98 824,57 zł


