
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl.Tow.Jaszczurczego 9

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Numer identyfikacyjny REGON

871118655     

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Adresat:

87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

34D40B7BF5CB85A0

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Bydgoszczy

na dzień 31-12-2017 r.
sporządzone na

główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

34D40B7BF5CB85A0 BeSTia
Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Iwona Barbara Malinowska 2018-04-23 Krzysztof Chodubski

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 21 302 198,13 21 612 900,22Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

I.1. 42 532 177,46 55 217 936,85Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 13 487 823,42 18 431 972,82Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 26 056 278,28 30 911 902,82Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 2 906 640,28 5 789 341,21Środki na inwestycje

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

I.1.6. 28 039,48 84 720,00Nieodpłatnie 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. 53 396,00 0,00Inne zwiększenia

I.2. 42 221 475,37 52 939 522,58Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 10 995 919,68 14 541 310,00Strata za rok ubiegły

I.2.2. 27 600 776,28 31 691 358,67Zrealizowane dochody budżetowe

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

I.2.4. 3 518 003,04 6 451 782,17Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 15 080,12 163 811,26Wartość 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. 91 696,25 91 260,48Inne zmniejszenia

II. 21 612 900,22 23 891 314,49Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)



główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

34D40B7BF5CB85A0 BeSTia
Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Iwona Barbara Malinowska 2018-04-23 Krzysztof Chodubski

III. 3 890 662,82 5 228 115,57Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 18 431 972,82 21 034 099,72zysk netto (+)

III.2. -14 541 310,00 -15 805 984,15strata netto (-)

IV. 0,00 0,00Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków
 

obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

V. 25 503 563,04 29 119 430,06Fundusz (II+,-III-IV)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 

Symbol Opis Wartość
1 Nieodpłatnie otrzymane grunty pod drogami od Wojewody - 84.720,00zł 84 720,00

2 Wartość sprzedanych środków trwałych - 48.690,70zł i nieodpłatnie przekazanych środków 
trwałych - 115 120,56zł 163 811,26

3
Inne zmniejszenia: likwidacja środka trwałego- 3.486,71zł; inwestycje bez efektu rzeczowego - 
7.288,69zł; środki trwałe poniżej 3500zł zakupione na pierwsze wyposażenia - 63.834,89zł;

 

przekształcenie prawa własności - 16.650,19zł - poz. I.2.9
91 260,48
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UwagaJST
Uwagi 

Symbol Wyszczególnienie

I.1.6

Nieodpłatnie otrzymane 
środki trwałe i środki

 

trwałe w budowie oraz

 

wartości niematerialne i

 

prawne

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatne otrzymanie działki,

 

gruntów, pochylni dla niepełnosprawnych i dokumentacji technicznej dla inwestycji

 

- 116 978,46zł

I.2.6

Wartość sprzedanych i 
nieodpłatnie 
przekazanych środków 
trwałych i środków

 

trwałych w budowie oraz

 

wartości niematerialnych i

 

prawnych

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatne przekazanie działki,

 

gruntów, pochylni dla niepełnosprawnych i dokumentacji technicznej dla inwestycji

 

- 116 978,46zł


