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1.1                     Zwiekszenia ftinduszu  (z ttiulul 18  633  436.98 23  559  539`50

1.1.1                  Zvsk bilansowv  za rok  ubieEłv 0_00 0.00

112                Zrealizowane wvdatki budżetowe 18  633  436.98 23  547  608.50

1` 1.3                   Zrea]izowane  Dlatności  ze  środków  euroDeiskich 0.00 0.00

1.1.4                    ŚTodki  na  inwestvcie 0.00 11931.00

1.1. 5                 Aktual izaci a \wcenv środków trwałvch 0.00 0.00

1,1,6                  Nieodpłatnie  otrzymane  środki  trwale  i  środki  irwale  w  budowie  oraz 0,00 0,00

wartości  niematerialne  i orawne

117                 Aktvwa i)rzeiete od zlikwidowanvch  lub oolaczonvch  iednostck 0.00 0.00

11.8                 Aktvwa otrzvmane w ramach  centralnego zaoDatrzenia 0.00 0.00

1.1.9                Pozostale odoisv z \wniku finansowego za rok bieżacv 0.00 0.00

1.1.10                lnne  zwiekszenia 0.00 0.00

12                     Zmnieiszenia fiinduszu icdnostki  /z tvtulu\ 19141991.19 18105  458.46

121                  StTata za rok  ubieqłv 18  780  095.98 17  708125.39

1. 2.2                 Zrealizowane dochodv budźeiowe 94  316.61 69  587.52

1.2.3                 Rozliczenie \wniku finaiisowego i środków obrotowvch  za rok ubiegłv 0.00 0.00

1.2  4                  Dotacie  i  środki  na inwestvcie 0.00 11931.00

1.2. 5                  Aktualizacia środków  trwah/ch 0.00 0.00

1.2  6                  Wartość sprzedanych  i nieodplatnie  przekazanych środków trwalych  i 0,00 0,00

środków trwałvch w budowie oraz wartości  niematerialnvch  i  i)rawnvch

1.2.7                 Pasvwa i)rzeiete od zlikwidowmvch lub oołaczonych  iednostek 0.00 0.00

[.2  8                 AJ(tvwa orzekazane w Tamach centralneEo zaoDatrzenia 0.00 0.00

12  9                 lnne zmnieiszenia 267  578.60 315  814.55
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111.1                      zvsk nctto 0_00 0.00

1[12                    strata netto  (-` -17  708125.39 -21171196.25

111.3                    nadwvźka śTodków obTotowvch 0.00 0.00
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