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Zestawienie zmian w funduszu jednostki

5porządzone na

na dzień 31'-L2-2018 r'

Adresat:

Miasto i Gmina Pilica

Numer identyfikacyjny REGON Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I Fundusz jednostki na początek okresu (Bo)

I Fundusz jednostki na początku okresu (Bo) 1..I32.602,29 7.01L.299,r1

t.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) 817.380,91 861,.228,r7

l.1.1. ZVsk bilansowv za rok ubiegły 0,00 0,00

l't.Ż' Zrealizowane wydatki budżetowe 815.600,97 861,-228,17

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

l.L'4 środki na inwestycje 0,00 0,00

l'1'5. Aktualizacja Wyceny środków trwałych 0,00 0,00

l'1.6. Nieodpłatnie otrzvmane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości

niematerialne i prawne
1.780,00 0,00

l'1'.1 . Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

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

l.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00

l.1.10. lnne zwiększenia 0,00 0,00

l.Ż' Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 938.684,09 867.907,rO

l.2'1'. strata za rok ubiegły 91.3.61,4,40 867.805,10

l'Ż.2. Zrealizowanedochody budżetowe 1.300,82 102,00

l'2.3' Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00

l.7.4. Dotacje i środki na inwestycje 0,00 0,00

l.Ż.5. Aktualizacja Wyceny środków trwałych 0,00 0,00

l'Ż.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00

l.2.6' Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Ż3.768,87 0,00

l'2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
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1.2.9 lnnezmniejszenia 0,00

il. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 7.Orr.299.L7 t.oo4'620,Ż4

tll. Wynik finansowy netto za rok bieżący -867.80s,r,0 -947.562,39

lll.1. zysk netto (+) 0,00 0,00

lll.2. strata netto (-) -867.805,10 -947.562,39

lll.3. nadwyżkaśrodkówobrotowych

lV. Fundusz (ll+,-lll)
I43.494,07 57.057,85
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