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stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec
roku

bieżącego

L Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 17 807 960,39 18 940 309,62

1, Zwiększenia funduszu (z tytułu) 11 642 543,81 11 772 779,1

1 .1 . Zysk bilansowy za rok ubiegły

1 .2. Zrealizowane wydatki budżetowe 11402 630,71 1 1 698 519,00

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4. Środki na inwestycje 129 746,92 74 260j5

,1.5. Aktualizacja wyceny środkow trwałych

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki tnłałe
''o' w budowie oraz wańości niematerialne i prawne 110 166,18

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.B. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

,1 ,9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rokbieżący

,1 ,10. lnne zwiększenia

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 10 510194,58 11 455 526,72

2.1 , Strata za rok ubiegły 10 313 687,19 11 284 247,14

2,2. Zrealizowane dochody budżetowe 66 760,47 97 019,43

Ą ó Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rokZ'J'ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje 129 746,92 74 260,15

2.5. Aktualizacja środków trwałych

^ ^ Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych iZ'o' 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 zaopalrzenia

2.9. lnne zmniejszenia

ll. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 18 940 309,62 19 257 562,05

lll. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -11 284 247,14 -11 B90 052,86

1, zysk netto(+)

2. strata netto (-) -11 284 247,14 -11 890 052,86

3, nadwyżka środków obrotowych

lV. Fundusz (ll+,_ll!) 7 656 062,48
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