
SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/ CAPITALURILOR PROPRII
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Anexa 34
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Cresteri Reduceri

cod 25

COM ZAGON

Judetul Covasna

la data de : 31/12/17

01Fondul  activelor fixe necorporale   -   Ct. 1000000

02Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului   -   Ct. 1010000

03Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului    -  Ct. 1020101

03.1Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice -
Ct.1020102

03.2Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului reprezentând bunuri
confiscate sau intrate, potrivit legii, statului, altele decât active fixe - Ct.1020103

04Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor  administrativ
teritoriale   -  Ct. 1030000

101 031 368 1 101 031 369

05Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor  administrativ
teritoriale    -   Ct. 1040101

22 854 284 22 854 284

05.1Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din
administratia locala - Ct. 1040102

05.2Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor
administrativ-teritoriale reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii,
în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decât active fixe
- Ct. 1040103

06Rezerve din reevaluare   -     Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400,
1050500

3 952 3 952

07Diferente din reevaluare si diferente de curs  aferente dobanzilor  incasate
(SAPARD)   -   Ct. 1060000

08Fondul de rulment  -  Ct.131

09Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat      -     Ct. 1320000

10Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006    -     Ct. 1330000

11Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de  serviciile publice de
interes local     -  Ct.134

12Fondul de risc    -    Ct.135

13Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte  -    Ct.136

14Taxe speciale   -     Ct.137

15Fondul de dezvoltare a spitalului    -   Ct. 1390100

16Alte fonduri        (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)

17Rezultatul reportat    ( Ct. 1170000 - sold creditor ) 8 524 785 4 425 460 6 519 793 6 430 452

18Rezultatul reportat    ( Ct.1170000 - sold debitor )

19Rezultatul patrimonial al exercitiului     (Ct.1210000 - sold creditor  ) 1 693 319 1 693 319

20Rezultatul patrimonial al exercitiului      (Ct.1210000 - sold debitor  ) 2 310 161 2 310 161

21Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 ) 130 104 228 132 013 376
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