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1 	H 	IUI IQU 	II 
Numer identyfikacyjny REGON 

000160531 

Stan na koniec 
roku poprzedniego 

Stan na koniec roku 
bieżącego 

I. Fundusz jednostki na pocz ątku okresu (BO) 74597 991,09 72422 10127 

1.1. 	Zwiększenie funduszu (Z tytu łu) 1 265 439,27 12450 62572 

1.1.1. 	Zysk bilansowy za rok ubieg ły 0,00 0,00 

1.1.2. 	Zrealizowane wydatki budżetowe 0.00 0,00 

1.1.3. 	Zrealizowane płatności ze ś rodków europejskich 0,00 0,00 

1.1.4. 	Ś rodki na inwestycje 24 154,85 246 200,12 

1.1.5. 	Aktualizacja wyceny ś rodków trwa łych 0.00 0,00 

1 6 	
Nieodp łatnie otrzymane ś rodki trwa łe i ś rodki trwa łe w budowie oraz warto ści 
niematerialne i prawne 

1 174 277,42 12 204 425,60 

1.1.7. 	Aktywa przej ę te od zlikwidowanych lub po łączonych jednostek 0,00 0.00 

1.1.8. 	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0.00 

1.1.9. 	Pozosta łe odpisy z wyniku finansowego za rok bie żący 0,00 0,00 

1.1.10. 	Inne zwiększenia 67007,00 0,00 

1.2. 	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytu łu) 3 441 329,09 2 277 600,70 

.2.1 	Strata za rok ubieg ły 1 517 253,46 205 125.50 

1.2.2. 	Zrealizowane dochody bud żetowe 0,00 0,00 

1.2.3. 	Rozliczenie wyniku finansowego i ś rodków obrotowych za rok ubieg ły 0.00 0,00 

1.2.4. 	Dotacje i ś rodki na inwestycje 0.00 0.00 

1.2.5. 	Aktualizacja wyceny ś rodków trwa łych 0,00 0,00 

1.2.6. 	
Wartość  sprzedanych i nieodp łatnie przekazanych ś rodków trwa łych i ś rodków 
trwa łych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  

102 09334 24693,0 

1.2.7. 	Pasywa przej ę te od zlikwidowanych lub po łączonych jednostek 0,00 0.00 

1.2.8. 	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0.00 

12.9. 	Inne zmniejszenia 1 821 982,29 2 047 782,16 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 72422 101.27 82595 126.29 

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-) -205125,50 1 731.32 
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111.1. 	zysk netto () 0.00 1 731.32 

111.2. 	strata netto (-) -205 126,50 

Nadwyżka dochodów jednostek bud żetowych, nadwyżka ś rodków 
obrotowych 	 zakładków budżetowych  _samorządowych O 0,00 

V. 	Fundusz (11+-III-IV) 72 216 975.77 82 596 857,61 

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzysto ści sytuacji finansowej 

Symbol 	1 	 Opis 	 Wartość  
976 	 1 wzajemne rozliczenia z tytu łu nieodp łatnie otrzymanych ś rodków trwa łych 	 1 	12 204 425.60 
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