
Nazwa i adres
j ednostk i sprawozdar.ł czej

Powiatowa Stacja Sanitarno -

Epidemiologiczna ul.Kościuszki 4;

89--400 Sępólno Kraj.
092907 1 1 6

Numer identyfi kacl,j ny REGON

zestawienie zmian
w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.

Adręsat

Wojewódzka Stacja Sanitarno -

Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul.Kujawska 4; 89-03l Bydgoszcz

stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec
loku bieźącegtl

I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 179208,16 807204,60

1 Zlviększenia tunduszu (z tytułu) 90325 1,50 l0117 554,29

1 1 Zy"sk bilansolł,"u" za rok ubiegł1,

1.ż. Zrealizolł,ane wy,datki budżetowe 896794,00 r0l1554,29

1.3, Zreal i zowane płatno śc i ze środkó l,v europc.j ski ch

1ll .a. Sroclki na inrvestycje 6457,50

1,5, Aktual izacj a wyceny środkór,v trlvał,u-,ch

1.6. Nieodpłatnie otrzvnlane środki trwa]le i środki trrvałe i.r, budorvie oraz
lvartości niematerialne i pralł,ne

|.7, Aktywa prze,jęte od zlikrvidowanlch lub połączonl,ch.jednostek

1.8, Aktyrl,a otrzymane w ramach centralnego zaopatrzcnia

1.9. Pozostałe odpis1, z rvyniku finansoryego za rok bieżąc),

1. l 0. lnne zrviększenia

ż. Zmniejszenia tunduszu jednostki (z t.vtułu) 815225,06 892844,79

2.I Strata za rok ubiegłil 828946.26 854089,63

2,2. Zt ęalizow anę dochody budżętowe 39851,30 38755. l 6

2.3. Rozliczenie wyniku tinansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2,4. Dotacje i środki na inwesĘcje 645,7,50

2.5. Aktualizacj a środków trwĄch

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

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostęk

2.8. AĘwa przekazanę w ramach centralnęgo zaopatrzęnia

2.9, Inne zmniejszenia

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 80,7204,60 93 l914,10

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -854089,63 -985876,82

1 ZySk netto (+)

2. Strata netto (-) -854089,63 -985876,82

J. J. nadwyzka środków obrotowych

lv. Fundusz (ll+, -IID -46885,03 -53962.12
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