
Urząd Miejski w Janikowie      
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Urząd Miejski w Janikowie sporządzone na dzień 31.12.2019

Adresat
a/a

Numer identyfikacyjny - REGON
000525151 Wysłać bez pisma przewodniego

Treść Stan na koniec rokuroku pop. roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 69 600 871,50 64 007 324,52
 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 80 378 414,39 82 928 324,16
 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 51 317 506,15 56 271 564,78
 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 20 530 521,04 20 939 397,87
 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00
 1.4.Środki na inwestycje 0,00 0,00
 1.5 Aktualizacja wyceny  środków trwałych 0,00 0,00
 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 8 459 250,87 5 717 361,51
 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00
 1.10. Inne zwiększenia 71 136,33 0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 84 564 771,82 91 065 643,79
 2.1. Strata za rok ubiegły 16 939 944,20 18 026 472,68
 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 56 200 428,45 62 276 273,20
 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00
 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 7 238 541,08 6 220 938,04
 2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00
 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i  środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 4 211 790,09 4 541 959,87
 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
 2.9. Inne zmniejszenia 0,00 0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 64 007 324,52 55 870 004,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 38 245 092,10 43 232 617,72
 1.    zysk netto 56 271 564,78 62 322 464,84
 2.    strata netto 18 026 472,68 19 089 847,12
 3.    nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00
|V. Fundusz (II +,- III) 102 252 416,62 99 102 622,61
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 zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia ...................................................................... 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami ...................................................................... 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych ...................................................................... 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście ...................................................................... 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ...................................................................... 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych ...................................................................... 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) ...................................................................... 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym ...................................................................... 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat ...................................................................... b) powyżej 3 do 5 lat ...................................................................... c) powyżej 5 lat ...................................................................... 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego ...................................................................... 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń ...................................................................... 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń ...................................................................... 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie ...................................................................... 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie ...................................................................... 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ...................................................................... 1.16. inne informacje ...................................................................... 2. 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów ...................................................................... 2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym ...................................................................... 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ...................................................................... 2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych ...................................................................... 2.5. inne informacje ...................................................................... 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki ...................................................................... .......................................... .......................................... .......................................... (główny księgowy)                                     (rok, miesiąc, dzień)                        (kierownik jednostki)



 


