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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 105 301 316,28 111 332 549,42Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 167 373 253,28 182 384 188,61Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 62 448 461,73 70 609 971,33Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 86 891 495,20 96 597 998,34Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 16 900 224,46 12 642 510,83Środki na inwestycje

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

I.1.6. 54 677,50 273 851,60Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
 

niematerialne i prawne

I.1.7. 0,00 2 132 601,51Aktywa 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. 1 078 394,39 127 255,00Inne zwiększenia

I.2. 161 342 020,14 171 850 849,67Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 44 480 511,71 48 704 769,44Strata za rok ubiegły

I.2.2. 89 961 709,66 99 179 143,51Zrealizowane dochody budżetowe

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

I.2.4. 22 993 119,84 22 512 352,82Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 177 937,44 259 097,74Wartość 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. 3 728 741,49 1 195 486,16Inne zmniejszenia

II. 111 332 549,42 121 865 888,36Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 21 905 201,89 19 995 857,23Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 70 609 971,33 75 791 559,85zysk netto (+)

III.2. -48 704 769,44 -55 795 702,62strata netto (-)

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

IV. 133 237 751,31 141 861 745,59Fundusz (II+,-III)



Wyjaśnienia do sprawozdania

Zgodnie z Uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 stycznia 2019 roku został utworzony					
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie poprzez połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej im.Karola Miarki w Olzie 	

				

oraz Publicznego Przedszkola im.Jana Brzechwy w Olzie.

					

W związku z tym bilans otwarcia jest niezgodny z bilansem zamknięcia o kwotę -2.078.398,30zł w następującycbh

 

pozycjach zestawienia zmian w funduszu jednostki:

					

a) poz.I. Fundusz jednostki na początek okresu - BO o kwotę 81.916,44 zł

					

b) poz.I.1. Zwiększenia funduszu o kwotę -699.671,43 zł

					

c) poz.I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe o kwotę -719.142,86 zł

					

d) poz.I.1.4. Środki na inwestycje o kwotę -46.952,00 zł

					

e) poz.I.1.10 Inne zwiększenia o kwotę 66.423,43 zł

					

f) poz.I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki o kwotę 2.179.530,40 zł

					

g) poz.I.2.1. Strata za rok ubiegły o kwotę 122.323,54 zł

					

h) poz.I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe o kwotę -28.442,65 zł

					

i) poz.I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje o kwotę -46.952,00zł

					

j) poz.I.2.9 Inne zmniejszenia o kwotę 2.132.601,51zł

					

k) poz.II. Fundusz jednostki na koniec okresu o kwotę -.2.797.285,39 zł

					

l) poz.III. Wynik finansowy netto za rok bieżący o kwotę 718.887,09 zł

					

ł) poz.III.2 Strata netto (-) o kwotę 718.887,09 zł

					

m) poz.V. Fundusz o kwotę -2.078.398,30 zł
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