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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 8 459 665,61 9 074 905,31Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

I.1. 22 570 092,29 28 416 643,03Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 8 119 926,44 8 649 582,78Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 13 265 199,98 17 309 873,35Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 1 133 155,07 2 300 548,32Środki na inwestycje

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

I.1.6. 28 816,07 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. 22 994,73 156 638,58Inne zwiększenia

I.2. 13 163 985,21 16 756 577,96Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. -1 816 254,57 -1 672 454,53Strata za rok ubiegły

I.2.2. 13 169 283,64 15 872 979,16Zrealizowane dochody budżetowe

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

I.2.4. 1 379 184,75 2 538 183,33Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 29 916,07 0,00Wartość 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. 401 855,32 17 870,00Inne zmniejszenia

II. 9 074 905,31 11 961 180,19Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

III. 1 041 279,33 2 511 414,94Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 8 649 582,78 11 212 908,08zysk netto (+)
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III.2. -7 608 303,45 -8 701 493,14strata netto (-)

IV. 0,00 0,00Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków
 

obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

V. 10 116 184,64 14 472 595,13Fundusz (II+,-III-IV)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 

Symbol Opis Wartość
I.1.10 Wartość poniesionych nakładów finansowych na budowę sali gimnastycznej przekazanych

 

przez Gminę Imielno. 3 639 171,04

I.2.6. Nieodpłatne przekazanie do SSP w Imielnie nakładów finansowych poniesionych na budowę
 

sali gimnastycznej w SSP Imielno 3 639 171,04
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Wyjaśnienia do sprawozdania


