
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rynek 1

Gmina Świebodzice

Numer identyfikacyjny REGON

890718337     

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Adresat:

58-160 ŚWIEBODZICE

9454CC7311BFA0E4

Regionalna Izba Obrachunkowa we 
Wrocławiu

na dzień 31-12-2018 r.
sporządzone na

główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

9454CC7311BFA0E4 BeSTia
Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Luiza Gertruda Gass-Sokólska 2019-04-24 Paweł Ozga

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 120 851 436,67 124 183 257,94Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 149 334 313,60 169 087 168,07Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 43 821 643,51 55 368 307,21Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 90 460 624,46 98 917 985,35Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3. 0,00 0,00Zrealizowane płatności ze środków europejskich

I.1.4. 9 374 086,57 14 756 996,06Środki na inwestycje

I.1.5. 0,00 0,00Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.1.6. 1 474 846,89 18 860,91Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
 

niematerialne i prawne

I.1.7. 0,00 0,00Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.1.8. 0,00 0,00Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.1.9. 0,00 0,00Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

I.1.10. 4 203 112,17 25 018,54Inne zwiększenia

I.2. 146 002 492,33 161 475 764,30Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 39 756 945,02 45 380 643,02Strata za rok ubiegły

I.2.2. 91 362 050,12 95 173 185,76Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 0,00 0,00Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 14 552 957,33 20 484 842,10Dotacje i środki na inwestycje

I.2.5. 0,00 0,00Aktualizacja środków trwałych

I.2.6. 330 539,86 156 218,26Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

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

I.2.8. 0,00 0,00Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.2.9. 0,00 280 875,16Inne zmniejszenia

II. 124 183 257,94 131 794 661,71Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 9 987 664,19 11 614 171,61Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 55 368 307,21 59 205 915,85zysk netto (+)

III.2. -45 380 643,02 -47 591 744,24strata netto (-)

III.3. 0,00 0,00nadwyżka środków obrotowych

IV. 134 170 922,13 143 408 833,32Fundusz (II+,-III)
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UwagaJST
Uwagi 

Symbol Wyszczególnienie

I.1.2 Zrealizowane wydatki

 

budżetowe

Różnica na wartość 329.279,01 pomiędzy wykonanymi wydatkami z RB-28s, a 
zrealizowanymi wydatkami z zestawienia zmian funduszu wynika z różnicy

 

wartości wydatków niewygasających na koniec 2018 r.

 

I.1.4 Środki na inwestycje
- Wykonane wydatki inwestycyjne z RB-28s (par. 605,606) 15.086.275,07
- minus wartości wydatków niewygasających (par. 605) na koniec 2018 r. w kwocie

 

329.279,01

I.1.6

Nieodpłatnie otrzymane 
środki trwałe i środki

 

trwałe w budowie oraz

 

wartości niematerialne i

 

prawne

Wyłączenia 2.230.320,49

I.2.4 Dotacje i środki na

 

inwestycje

Stan na koniec roku bieżącego to suma poz. I.1.4. i suma wydatków wykonanych z 
Rb-28s- par. dotacyjne występujące w Gminie Świebodzice z zakresu od par. 231

 

do 282 (wartość 5.522.795,11) i par. 623 i 661 (205.050,93)

 

I.2.6

Wartość sprzedanych i 
nieodpłatnie 
przekazanych środków 
trwałych i środków

 

trwałych w budowie oraz

 

wartości niematerialnych i

 

prawnych

Wyłączenia 2.230.320,49

III.1 zysk netto (+) Wyłączenia 30.987,11
III.2 strata netto (-) Wyłączenia -30.987,11


