
Nazwa i adres jednosf"kT sprBwozdawczeJ 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki fAdr8SBt

Szkohl POdstawowa w Ulasku UrzC\d Gminy Somianka 

sporzctdzony na dzieri 31.12.2018r. 

Numer identyfikacyjny 
REGON 001105681 

wyslac bez pisma przewodniego 

Stan na 
koniec roku Stan na 

0
poprzedn;p"" 

1 

koniec roku biei&cego 

2 
I. Fundusz jednostkl na poczlltek okresu (BO) 

1039794,74 1 054 640,84 
1. Zwiqkszenie funduszu ( z tytutu) 

901 711,07 1 148804,01 
1 1. Zysk bilansowy za rok ubiegly 

-

1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 
901 711.07 1 148804.01 

1.3. Zrealizowane ptatnosci ze srodk6w europejskich 
- -

1.4. Srodki na inwestycje 
-

1.5. Aktualizacja wyceny srodk6w trwalych 

1.6. Nieodptatnie otrzymane srodki trwate i Srodki trwate w budowie oraz wartosci 
niematerialne i prawne 

1.7. Aktywa przej~te od zlikwidowanych lub PO!cjczonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centarlnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostate odpisy z wyniku finansowego za rok biezCjcy 

1.10. Inne zwi~kszenia 

2. Zmnlejszenia funduszu jednostkl (z tytutu) 
886864,97 934815,47 

2.1 . Strata za rok ubiegly 
869524 ,10 903903,47 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 
17340,87 30912,00 

123 Rozliczenie wyniku finansowego i srodk6w obrotowych za rok ubiegly 

12.4. Dotacje i srodki na inwestycje - -

e 2.5. . Akt,,:>li;;ri; wyceny Srodk6w trwalych 
- -

2.6. Wartosc sprzedanych i "icvul-'''''' 11< ~~ trwalych i srodk6w trwalych 

w budowie oraz wartosci niematerialnych i l-"dVV '''' 


2.7 . Pasywa przej~te od zlikwidowanych lub polCjczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZI 1054640,84 1 268629,38 

lit. Wynik finansowy netto za rok biezllcy (+,-) - 903903,47 - 1 137295,46 

1. zysk netto (+) 

2. strata netto (-) 903903,47 (\ 1 137 295,46 

IV. "'dun .- -:<__~::u: 'jecnostek'" '7 h, nadwyzka srodk6w obrotowych I \- -sam~,J' zaktad6w .. ,.:h 
V . Fundusz (poz.II+,-III-IV) 150737,37 \ 131333,92 

SI{ I I Y W< ).JT 

IN ...~.. Yp' .. J~ .. . . .b:. dr.::.'!, f ..'iD. {,\':ri"k.~ . 
G/6wny Ksi~go rok m-c dzien Kierownik jednostki 


