
Nazwa i adres  Adresat

jednostki sprawozdawczej

Zestawienie  zmian URZĄD  MIEJSKI

w  funduszu  jednostki UL. LECHA 6

62-200  GNIEZNO
REGON: 001007211 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.
NIP: 784-00-07-054

Wysyłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec Stan na koniec

roku roku

poprzedniego bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

1.3. Zrealizowane płatności  ze środków europejskich 

1.4. Środki na inwestycje

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie

oraz wartości niematerialne i prawne 0,00

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

1.10. Inne zwiększenia 0,00 0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu )

2.1. Strata za rok ubiegły

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i  środków obrotowych za rok ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

2.5. Aktualizacja  wyceny środków trwałych

2.6.

i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych  jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący ( +,- )

1. zysk  netto (+)

2. strata netto (-)

3. nadwyżka środków obrotowych

IV. Fundusz (II+,-III)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji 2.9 zestawienia zmian w funduszu jednostki prezentowane jest zmniejszenie funduszu jednostki z tytułu przychodów

    odpowiadających amortyzacji środków trwałych, których zakup sfinansowany był z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie.

              2019-03-27

       (główny księgowy)                                              (rok, miesiąc, dzień)                                             (kierownik jednostki)

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Bł. Jolenty 5 62-200 Gniezno 

34 423 517,57 41 341 608,56

9 445 623,56 10 095 225,16

9 445 623,56 9 784 412,51

310 812,65

2 527 532,57 4 673 442,27

487 799,99 1 059 421,76

142 050,13

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków  trwałych 
465 195,32

1 897 682,45 3 148 825,19

41 341 608,56 46 763 391,45

-1 059 421,76 -783 800,48

-1 059 421,76 -783 800,48

40 282 186,80 45 979 590,97

2.  ......................................................................................................................................................................................

3.  .......................................................................................................................................................................................
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