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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 72 609 511,02 67 197 036,65Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 59 748 836,64 70 178 683,02Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 18 855 622,98 20 606 538,37Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 39 162 040,44 43 745 090,57Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 1 420 950,52 5 826 497,88Środki na inwestycje

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

I.1.6. 255 330,00 0,00Nieodpłatnie 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. 54 892,70 556,20Inne zwiększenia

I.2. 64 525 647,96 75 197 251,96Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 14 810 956,28 14 814 149,88Strata za rok ubiegły

I.2.2. 44 351 601,38 50 323 763,67Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 0,00 0,00Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 3 227 909,56 8 043 208,67Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 158 801,23 69 470,60Wartość 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. 1 976 379,51 1 946 659,14Inne zmniejszenia

II. 67 832 699,70 62 178 467,71Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 5 156 725,44 10 623 652,36Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 20 606 538,37 36 860 501,67zysk netto (+)

III.2. -15 449 812,93 -26 236 849,31strata netto (-)

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

IV. 72 989 425,14 72 802 120,07Fundusz (II+,-III)



Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym 
zestawieniem zmian w funduszu jednostki :
poz. I. 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 39.218,50 zł,
poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  -

 

1.104.688,85 zł,
poz. I.1.10. Inne zwiększenia - 7.314.210,09 zł,
poz.I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 39.218,50 zł,
poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz

 

wartości niematerialnych i prawnych - 1.104.688,85 zł,
poz. I.2.9. Inne zmniejszenia - 7.314.210,09 zł.
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UwagaJST
Uwagi 

Symbol Wyszczególnienie

I Fundusz jednostki na 
początek okresu (BO)

Fundusz jednostki na początek okresu bieżącego jest o 635.663,05 zł niższy od 
wykazanego funduszu jednostki na koniec roku poprzedniego (BZ) ze względu na

 

zakończenie z dniem 31 sierpnia 2020 roku działalności jednostki budżetowej -

 

Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.

 

I.2.1 Strata za rok ubiegły

Strata za rok ubiegły jest o 635.663,05 zł niższa od wykazanej na koniec roku 
poprzedniego ze względu na zakończenie z dniem 31 sierpnia 2020 roku

 

działalności jednostki budżetowej - Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i

 

Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.

 


