
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Częstochowska 1

Gmina Janów

Numer identyfikacyjny REGON

151397948     

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Adresat:

42-253 JANÓW

FFBDAD5952403FAC

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Katowicach

na dzień 31-12-2018 r.
sporządzone na

główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

FFBDAD5952403FAC Korekta nr 1BeSTia
Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30

Małgorzata Jadwiga Laskowska 2019-05-29 Edward Krzysztof Moskalik

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 32 383 553,04 36 207 577,70Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 47 337 175,20 50 160 110,28Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 13 876 284,77 16 637 922,38Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 25 022 022,01 26 637 926,58Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 4 630 951,76 4 836 150,45Środki na inwestycje

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

I.1.6. 2 880 555,03 1 832 428,00Nieodpłatnie 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. 927 361,63 215 682,87Inne zwiększenia

I.2. 43 513 150,54 44 491 414,97Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 12 756 832,92 14 354 698,63Strata za rok ubiegły

I.2.2. 24 302 613,10 23 842 906,27Zrealizowane dochody budżetowe

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

I.2.4. 5 520 845,39 6 133 458,04Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 911 631,77 63 497,00Wartość 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. 21 227,36 96 855,03Inne zmniejszenia

II. 36 207 577,70 41 876 273,01Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 2 283 223,75 1 156 246,24Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 16 637 922,38 16 118 154,38zysk netto (+)

III.2. -14 354 698,63 -14 961 908,14strata netto (-)

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

IV. 38 490 801,45 43 032 519,25Fundusz (II+,-III)



Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie Sygnatura CZ.XVII N-sRej.KRS 31/19/392 z dnia 8
 

kwietnia 2019 roku nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej

 

Janów Sp. z o.o. ponieważ wnioskodawca nie dokonał podwyższenia w drodze zmiany umowy spółki. Dokonano

 

Korekty zestawienia zmian w funduszu jednostki. W pozycji I.1.10 Inne zwiększenia - zmniejszono o kwotę 1 930

 

000,00 zł (kwotę 2 145 682,87 zł zastąpiono kwotą 215 682,87 zł). 
W związku z powyższą zmianą nastąpiły zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) w pozycji I.1 - Zwiększenie fumduszu

 

(z tytułu) i w pozycji II - Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) zmniejszono o kwotę 1 930 000,00 zł a w pozycji

 

III.1 - Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) i pozycji III.1 - zysk netto (+) zwiększono o kwotę 1 930 000,00 zł.
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