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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 101 696 393,77 95 413 985,09Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 116 348 422,50 122 303 924,49Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 63 413 570,52 73 294 253,91Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 44 983 528,78 42 491 298,85Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 7 011 063,20 6 348 154,73Środki na inwestycje

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

I.1.6. 940 260,00 115 577,00Nieodpłatnie 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. 0,00 54 640,00Inne zwiększenia

I.2. 122 630 831,18 132 014 101,69Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 0,00 0,00Strata za rok ubiegły

I.2.2. 108 513 009,61 116 790 213,49Zrealizowane dochody budżetowe

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

I.2.4. 13 880 283,04 13 424 844,87Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 237 538,53 429 426,03Wartość 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 1 369 617,30Inne zmniejszenia

II. 95 413 985,09 85 703 807,89Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 73 294 253,91 83 105 898,84Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 73 294 253,91 83 105 898,84zysk netto (+)

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

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

IV. 168 708 239,00 168 809 706,73Fundusz (II+,-III)
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UwagaJST
Uwagi 

Symbol Wyszczególnienie

I.1.2 Zrealizowane wydatki

 

budżetowe

Różnica pomiędzy wykonanymi wydatkami z RB-28s, a zrealizowanymi wydatkami 
z zestawienia zmian funduszu wynika z wartości zrealizowanych wydatków

 

niewygasających na koniec 2020 r. w kwocie 96.747,97

I.1.4 Środki na inwestycje

- Wykonane wydatki inwestycyjne z RB-28s (par. 605,606) 7.959.248,96
- minus wartość wydatków niewygasających na koniec 2021 r. w kwocie

 

1.707.842,20
- plus wartości zrealizowanych wydatków niewygasających z 2020 r. w kwocie

 

96.747,97 stanowi wartość 6.348.154,73

I.1.10 Inne zwiększenia Jest to wartość wartość zwiększenia udziałów za przekazane w formie aportu 
pozostałe środki trwałe (pojemniki)

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 6.776.149,80) i par. 623 (303.060,21) pomniejszona o

 

wartość dotacja przeznaczonych do zwrotu w roku następnym tj. wartość 2.519,87

I.2.9 Inne zmniejszenia

Pozycja ta obejmuje: 
- liwidację środków trwałych nie umorzonych 1.204.687,24
- nakłady na inwestycje zaniechane

	

160.852,82
- wartość dotacji do zwrotu z rozliczenia za 2020r. kwota 4.077,24


