
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zestawienie zmian

w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31.08.2020 r.

Adresat

Powiat siedlecki
Numer identyfikacyjny REGON

000819579
Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec 
roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 561 132,68 625 731,99

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 566 949,61 410 129,50

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 566 949,61 410 129,50

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4. Środki na inwestycje

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

1 g Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w 
budowie
oraz wartości niematerialne i nrawne

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

1.10. Inne zwiększenia

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 502 350,30 647 915,60

2.1. Strata za rok ubiegły 500 054,14 469 454,75

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2 296,16 165,56

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok 
ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

2.5. Aktualizacj a wyceny środków trwałych

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków 
trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych

177 980,04

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

©www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform pl



Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

2.8. Aktywa przekazane w re mach centralnego z wpatrzenia

2.9. Inne zmniejszenia 315,25

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 625 731,99 387 945,89

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -469 454,75 -387 945,89

1. zysk netto (+)

2. strata netto (-) -469 454,75 -387 945,89
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka 

środków obrotowych samorządowych zakładów 
hndłptnwYch

V. Fundusz (11+,-III-IV) 156 277,24 0,00
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