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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 54 707 559,09 58 792 647,44Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 116 804 110,13 157 095 915,71Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 55 395 667,00 59 236 902,96Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 46 849 610,47 41 365 294,02Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 14 533 787,11 7 426 504,91Środki na inwestycje

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

I.1.6. 27,01 58 605,00Nieodpłatnie 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. 25 018,54 49 008 608,82Inne zwiększenia

I.2. 112 719 021,78 114 192 169,38Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 0,00 0,00Strata za rok ubiegły

I.2.2. 89 878 280,91 98 157 621,25Zrealizowane dochody budżetowe

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

I.2.4. 20 261 633,15 13 634 323,53Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 2 298 232,56 2 179 800,74Wartość 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. 280 875,16 220 423,86Inne zmniejszenia

II. 58 792 647,44 101 696 393,77Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)



główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

5871D569CE2CF1A8 BeSTia
Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

Luiza Gertruda Gass-Sokólska 2020-03-24 Paweł Ozga

III. 59 236 902,96 63 413 570,52Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 59 236 902,96 63 413 570,52zysk netto (+)

III.2. 0,00 0,00strata netto (-)

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

IV. 118 029 550,40 165 109 964,29Fundusz (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 w 
kwocie 41.036.015,01, a zrealizowanymi wydatkami z zestawienia zmian funduszu

 

wynika z wartości zrealizowanych wydatków niewygasających na koniec 2018 r. 

I.1.4 Środki na inwestycje

Wartość stanowi: 
Wykonane wydatki inwestycyjne z RB-28s (par. 605,606) 7.097.225,90
 plus wartości zrealizowanych wydatków niewygasających na koniec 2018 r. w

 

kwocie 329.279,01 (par. 605)
I.1.10 Inne zwiększenia Pozycja ta  stanowi wartość ujawnionych dróg gminnych.

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 6.040.048,49) i par. 622 i 623 (167.770,13)

 

I.2.6

Wartość sprzedanych i 
nieodpłatnie 
przekazanych środków 
trwałych i środków

 

trwałych w budowie oraz

 

wartości niematerialnych i

 

prawnych

W poz. wartość 148.248,96 stanowi przekształcenie prawa użytkowania

 

wieczystego w prawo własności nieruchomości komunalnych w związku z ustawą

 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego grnutów zabudowanych na cele

 

mieszkaniowe w prawo własnści z dnia 20 lipca 2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 1716

 

z późn.zm.)

I.2.9 Inne zmniejszenia Pozycja ta obejmuje wartośc zaniechanych inwestycji


