
ZEST AWIENIE ZM IA1 W FUNOU ZU JEDNOST KI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU 
BUDŻETOWEGO 

Nazwa i adres jed nostki sprawozdawczej Adresat 

Szkoła Podstawowa im.Władysława Ciasia w Zestawienie zmian Wójt Gminy Regnów 

Regnowie w funduszu jcd nost l, i 

Numer idenlyfi kacyj ny R EGON sporządzone na dzic11 3 1.12.2018 r. r. -.... ...... .... . . --. - ... --. . .. .... .... ...... .. .. ... ... .. ..... .. ........ ... ..... .. ..... 
0011111960 

Stan na koniec Stan na koniec 
roku poprLedniego roku bieżącego 

I. Fundusz jednostki na począ lek okresu ( BO) 3 590 419 ,79 3 505 844,50 

I. Ll\'iększenia funduszu (z l ) tulu) 2 372 431 ,35 2 316 669,16 

I . I. Lysk biln11s011y 70 rok ubieg ł) 

1.2. Z rea I izo"'ane wydatki bud żeto,1 c 2 325 074,53 2 309 892,16 

1.3. Zreal izowane płatnośc i zt środkó,, europejskich 

1.4. Środki na inwest) cje 

1.5. t\ktualizacja wyceny ~rodkó"' tn, al~ch 

1.6. Nieodpłatnie otr7~ manc środki tr\\'ale i <:rodki trl\'alc w budowie 
ora7 wartośc i niemateria lne i pra,~ne 

1.7. Aktywa przejere od zlikwidowanych lub polaczonych jednostek 

1.8. Akt~ wa otrz) mane w rarnach centralnego 7aopatrzenia 

1.9. Pozostak odpisy 1 \\')n iku fi11ans0\1ego La rok bieżąc) 

I . IO. Inne L\\ iększcnia 47 356,82 6 777,00 

2. Zrnniejszenia fu nduszu jednostki (1 t)1ulu) 2 457 006,64 2 428 793, 11 

:u. Strata za rok L1biegly 2 402 101 ,61 2 4 14 773,55 

2.2. Lreal izowanc dochod) bud;;,e10\1e 7 548,21 7 242,56 

? ~ -··'· RozliCLcnie \\) ni ku finansowego i środkó11 obrotOw) eh za rok 
ubicoh :, . 

2.4. Dotacje i środki na i11we51ycje 

2.S. Aktualizncja środków trwa łych 

2.6. Wartość spr7cda11ych i n ieodpł atnie przeka7anych środkó,1 

trn al: eh i środków trwał) eh " b11dowi..: oraL wartośc i 

niema1erialn) eh i prawn:, ch 

2.7. Pas) wa przeJc,:te od zlikwidowan) eh lub polaczonych jednostek 



2.8. Ak•~"'a prLekazane \\ ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. lnnt: z111niejszenia 47 356.82 6 777,00 

11. Fundusz jednostk i na koniec okres u ( RZ) 3 505 844,50 3 393 720,55 

111. W yn ik finansowy netto za rok bież.-JCY (+ ,- ) -2 414 773,55 -2 533 042, 13 

I. z~ sk 111.::no (-'-) 

2. strata ne110 (- ) -2 414 773,55 -2 533 042, 13 

3. nad" yżka środkó,, obroto": eh 

IV. Fun dusz (li+, - 111) 1 091 070,95 860 678,42 

2019-03-29 

( rok. miesiąc. cl7icń) 


