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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 121 302 059,92 128 136 584,04Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

I.1. 188 819 318,55 202 047 854,95Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 70 002 243,13 70 349 006,85Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 88 724 961,31 87 168 784,40Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 14 407 150,57 10 679 050,36Środki na inwestycje

I.1.5. 0,00 608 291,80Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.1.6. 14 857 657,54 22 044 905,35Nieodpłatnie 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. 827 306,00 11 197 816,19Inne zwiększenia

I.2. 181 933 472,43 185 396 082,97Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 55 579 818,90 52 598 580,18Strata za rok ubiegły

I.2.2. 88 499 029,74 84 639 969,12Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 4 569 038,81 4 439 990,74Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 20 014 881,69 15 447 038,44Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 10 025 857,96 21 868 179,33Wartość 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 4 920,00Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.2.9. 3 244 845,33 6 397 405,16Inne zmniejszenia

II. 128 136 584,04 144 757 507,03Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 13 465 518,50 5 730 915,93Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 70 349 006,85 64 251 730,70zysk netto (+)

III.2. -56 883 488,35 -58 520 814,77strata netto (-)

IV. 146 585,98 60 676,84Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków
 

obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

V. 141 455 516,56 150 427 746,12Fundusz (II+,-III-IV)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
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UwagaJST
Uwagi 

Symbol Wyszczególnienie

I.2.9 Inne zmniejszenia

Korektę sporządzono w związku       z wykryciem błędu w zestawieniu zmian w 
funduszu jednostki sporządzonym na dzień             31.12.2016 r. 
W pozycji I.2.9. inne zmniejszenia omyłkowo nie wpisano kwoty          10 945,76 zł.
Błąd wynika z przeoczenia i nie ma on wpływu na bilans jednostki oraz rachunek

 

zysków i strat.  


