
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU 
BUDŻETOWEGO 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat 

GMlNl'IY Zestawienie zmian 
()"fll)lJij', ~ )IV\1 h, t • 1 ·1 ,1 ! :C7.Nl<'.J 

w funduszu jednostki Gminny ~odek ~O!J'COOV Społecznej 
pt ,wia . I ~ ( I~ óczRie Wójt Gminy Regnów 

N!P 835-l - • ~, " UJ,.,, +47849 
rUfax 046 <ł1„ 16 f'3 

Numer identyfikacyjny REGON sporządzone na dzień 31.12.2020 r. r. 
----------------- ·----------------------------------
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Stan na koniec Stan na koniec 

roku poprzedniego roku bieżącego 

I. Fundusz jednostki na początek okre&u (BO) 0220339,11 3 467 756,05 

I. Zwiększenia funduszu (z tytułu) - 3 269 131 ,94 3 527 498,08 

I. I. Zysk bilansowy za rok ubiegły 

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 3 269 131 ,94 3 527 498,08 

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 

1.4. Środki na inwestycje 

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych_ 

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe ii środki trwałe w budowie 
I 

oraz wartości niematerialne i prawne 

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 

I. I O. Inne zwiększenia 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) _3 021 715,00 3 434 454,51 

2.1. Strata za rok ubiegły 3 016 172,35 3 422 717,46 
' 

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 4 185,70 6 988,48 

2.3 . Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok 

ubiegły 

I 

2.4. Dotacje i środki na inwestycje i 

2 .5 . Aktualizacja środków trwałych 

2 .6 . Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków 
trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 



2.8 . 

2.9 . 

11. 

Ili. 

I. 

2. 

" .). 

IV. 

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

Inne zmniejszenia 

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 

Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-) 

zysk netto ( +) 

strata netto (- ) 

nadwyżka środków obrotowych 

Fundusz (li+, -Ili) 

. ----~.&A~ ---------
(główny ks ięgowy) 

2021-03-31 

(rok, miesiąc, dzień) 

1 356,95 4 748,57 

3 467 756,05 3 560 799,62 

-3 422 717 ,46 -3 530 371,84 

-3 422 717,46 -3 530 371 ,84 

45 038,59 30 427,78 

Ml ~ 
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(ki erowni j ednostki ) 


