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I. UWAGI WSTĘPNE 

W składa sprawozdania finansowego wchodzą: 

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Bilans zbiorczy jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. 

3. Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki. 

4. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki. 

II. BILANS Z WYKONANIA BUDZETU JEDNOSTKI 
     SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Po stronie aktywów które w stosunku do kwoty 466.152,15 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 2.483.048,36 zł na koniec roku występują: 

A. Środki pieniężne które w stosunku do kwoty 281.719,73 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 1.632.572,07 zł na koniec roku, w skład środków pieniężnych 

wchodzą środki pieniężne budżetu w kwocie 1.632.572,07 zł, w tym: 

1. środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 1.632.572,07 zł. 

B. Należności i rozliczenia które w stosunku do kwoty 184.404,47 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 850.476,29 zł na koniec roku, w skład należności i rozliczeń 
wchodzą należności od budżetów w kwocie 850.476,29 zł, w tym: 

1. podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 29.255,00 zł 

2. należności z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 

3.202,42 zł, 

3. należności z tytułu podatku VAT w kwocie 38.407,00 zł, 

4. należności z tytułu realizowanych projektów w kwocie 659.611,87 zł, 

5. należności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 120.000,00 zł. 

C. Rozliczenie międzyokresowe które w stosunku do kwoty 27,95 zł na początek roku uległy 

zmniejszeniu do kwoty 0,00 zł.  
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Po stronie pasywów które w stosunku do kwoty 486.152,15 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 2.483.048,36 zł na koniec roku występują; 

A. Zobowiązania które w stosunku do kwoty 1.384.628,47 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 2.724.060,82 zł na koniec roku, w skład zobowiązań wchodzą 
zobowiązania finansowe w kwocie 2.567.600,00 zł, w tym: 

1. kredyty bakowe w kwocie 2.567.600,00 zł, z tego krótkoterminowe – 

2.567.600,00 zł i długoterminowe – 0,00 zł, 

2. odsetki od kredytów na koniec roku w kwocie 0,00 zł. 

B. Zobowiązania wobec budżetów które w stosunku do kwoty 29.260,33 zł na początek 

roku uległy zmniejszeniu do kwoty 16.460,82 zł na koniec roku, w skład zobowiązań 
wobec budżetów wchodzą: 

1. niewykorzystane dotacje w kwocie 3.098,23 zł, 

2. podatek VAT w kwocie 13.362,59 zł. 

C. Pozostałe zobowiązania które w stosunku do kwoty 140,19 na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 140.000,00 zł na koniec roku, w skład pozostałych zobowiązań 
wchodzą: 

1. rozliczenia z tytułu wadiów w kwocie 140.000,00 zł. 

D. Aktywa netto budżetu które w stosunku do kwoty -1.076.872,32 zł na początek roku 

uległy zwiększeniu do kwoty -409.817,46 zł na koniec roku, w skład aktywów netto 

wchodzą: 

1. wynik wykonania budżetu w kwocie 667.054,86 zł, 

2. skumulowany wynik budżetu w kwocie -1.076.872,32 zł. 

E. Rozliczenia międzyokresowe które w stosunku do kwoty 158.396,00 zł na początek 

roku uległy zwiększeniu do kwoty 168.805,00 zł na koniec roku, w skład rozliczeń 
międzyokresowych wchodzi: 

1. przekazana subwencja na rok następny w kwocie 168.805,00 zł. 
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III. BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I 
      SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDZETOWEGO 

Po stronie aktywów które w stosunku do kwoty 29.999.216,20 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 34.317.781,14 zł na koniec roku występują: 

A. Aktywa trwałe które w stosunku do kwoty 27.833.494,32 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 31.321.057,19 zł na koniec roku, w skład aktywów trwałych 

wchodzą: 

1. Wartości niematerialne i prawne które w stosunku do kwoty 10.987,46 zł na początek 

roku uległy zmniejszeniu do kwoty 4.335,34 zł na koniec roku, w tym: 

a) wartość netto programów i licencji komputerowych w kwocie 4.335,34 zł, 

2. Rzeczowe aktywa trwałe które w stosunku do 27.685.506,86 zł na początek roku 

uległy zwiększeniu do kwoty 31.139.721,85 zł, w tym: 

a) środki trwałe w kwocie 28.472.055,08 zł, z tego: 

- grunty w kwocie 4.264.617,00 zł, 

- wartość netto budynków, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w kwocie 

20.771.866,43 zł, 

- wartość netto urządzeń technicznych i maszyn w kwocie 3.357.166,53 zł, 

- wartość netto środków transportu w kwocie 78.405,12 zł. 

b) środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 2.667.666,77 zł, 

3. Długoterminowe aktywa finansowe które w stosunku do kwoty 137.000,00 zł na 

początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 177.000,00 zł na koniec roku, w tym: 

a) Akcje i udziały w kwocie 177.000,00 zł. 

B. Aktywa obrotowe które w stosunku do kwoty 2.165.721,88 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 2.996.723,95 zł na koniec roku, w skład aktywów obrotowych 

wchodzą: 

1. Zapasy które w stosunku do kwoty 53.131,00 zł na początek roku uległy zmniejszeniu 

do kwoty 29.449,46 zł na koniec roku, tym: 

a) Wartość opału i paliwa wg stanu na koniec roku w kwocie 29.449,46 zł, 
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2. Należności krótkoterminowe które w stosunku do kwoty 1.963.108,87 zł na początek 

roku uległy zwiększeniu do kwoty 2.104.248,58 zł na koniec roku, w tym: 

a) należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 90.219,87 zł, 

b) należności od budżetów w kwocie 13.746,69 zł, z tego: 

- z tytułu podatku VAT w kwocie 13.746,69 zł, 

c) pozostałe należności w kwocie 2.000.282,62 zł, z tego: 

- podatki i opłatki w kwocie 379.659.09 zł, 

- fundusz alimentacyjny w kwocie 1.578.534,15 zł, 

- pożyczki z ZFŚS w kwocie 23.230,00 zł, 

- pozostałe rozliczenia w kwocie 18.859,38 zł. 

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe które w stosunku do kwoty 149.482,01 zł na 

początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 863.025,91 zł na koniec roku, w tym: 

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 863.025,91 zł. Z  

Po stronie pasywów które w stosunku do kwoty 29.999.216,20 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 34.317.781,14 zł na koniec roku występują; 

A. Fundusz który w stosunku do kwoty 28.010.579,81 zł na początek roku uległ 

zwiększeniu do kwoty 31.255.419,81 zł na koniec roku, w skład funduszu wchodzi: 

1. fundusz jednostki w kwocie 26.941.089,22 zł, 

2. wynik finansowy netto w kwocie 4.314.330,59 zł, 

który w stosunku do kwoty 5.405.662,35 zł na początek roku uległy zmniejszeniu 

do kwoty 4.314.330,59 zł na koniec roku, na wynik finansowy składa się: 

a) zysk netto w kwocie 9.664.229,09 zł, 

b) strata netto w kwocie -5.349.898,50 zł. 

B. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) które w stosunku do 

kwoty 0,00 zł na początek roku nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł na koniec roku. 
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C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania które w stosunku do kwoty 1.988.636,39 zł 

na początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 3.062.361,33 zł na koniec roku, w 

skład zobowiązań i rezerw na zobowiązania wchodzą: 

1. zobowiązania długoterminowe w kwocie 0,00 zł, 

2. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.062.361,33 zł, z tego: 

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 921.834,53 zł, 

b) zobowiązania wobec budżetów w kwocie 737.224,13 zł, z tego 

c) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 

240.272,79 zł, 

d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 253.072,46 zł, 

e) pozostałe zobowiązania w kwocie 20.003,00 zł, 

f) sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia umów) w kwocie 133.710,72 zł, 

3. fundusze specjalne w kwocie 96.631,83 zł, z tego; 

a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96.631,83 zł. 
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IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 

Rachunek zysków i strat jednostki jest to zestawienie porównawcze przychodów i kosztów 

jednostki według stanu na początek i koniec roku budżetowego, zysku (straty) z działalności 

podstawowej, przychodów operacyjnych, zysku (straty) z działalności operacyjnej, 

przychodów i kosztów finansowych.. 

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do kwoty 

17.618.324,53 zł na początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 17.836.225,39 zł na 

koniec roku, w skład przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej wchodzą 
przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 17.836.225,39 zł. 

B. Koszty działalności operacyjnej w stosunku do kwoty 12.232.626,93 zł na początek roku 

uległy zwiększeniu do kwoty 13.575.002,04 zł na koniec roku, w skład kosztów 

działalności operacyjnej wchodzą; 

1. Amortyzacja w kwocie 1.381.068,47 zł, 

2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 865.644,51 zł, 

3. Usługi obce w kwocie 1.321.762,88 zł, 

4. Podatki i opłaty w kwocie 10.760,00 zł 

5. Wynagrodzenia w kwocie 4.292.118,55 zł, 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników w kwocie 

1.063.883,14 zł, 

7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 796.553,04 zł, 

8. Inne świadczenia finansowane z budżetu w kwocie 3.843.211,45 zł, 

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej w stosunku do kwoty 5.385.697,60 zł na 

początek roku uległ zmniejszeniu do kwoty 4.261.223,35 zł na koniec roku. 

D. Pozostałe przychody operacyjne w stosunku do kwoty 10.443,68 zł na początek roku 

uległy zmniejszeniu do kwoty 7.580,88 zł na koniec roku. 

E. Pozostałe koszty operacyjne w stosunku do kwoty 4.838,83 zł na początek roku uległy 

zmniejszeniu do kwoty 920,32 zł na koniec roku. 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej w stosunku do kwoty 5.391.302,45 zł uległ 

zmniejszeniu do kwoty 4.267.883,91 zł na koniec roku. 
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G. Przychody finansowe w stosunku do kwoty 68.513,54 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 92.703,35 zł na koniec roku. 

H. Koszty finansowe w stosunku do kwoty 51.341,89 zł na koniec roku uległy zmniejszeniu 

do kwoty 43.501,79 zł na koniec roku. 

I. Zysk (strata) brutto w stosunku do kwoty 5.408.474,10 zł na początek roku uległ 

zmniejszeniu do kwoty 4.317.085,47 zł na koniec roku. 

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) z kwoty 2.811,75 zł na 

początek roku uległy zmniejszeniu do kwoty 2.754,88 zł na koniec roku. 

K. Zysk (strata) netto z kwoty 5.405.662,35 zł na początek roku uległ zmniejszeniu do kwoty 

4.314.330,59 zł na koniec roku. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 
JEDNOSTKI 

Zestawienie zmian w fundusz jednostki przedstawiona się następująco: 

A. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) w stosunku do kwoty 19.155.110,97 zł na 

początek roku uległ zwiększeniu do kwoty 22.604.917,46 zł na koniec roku, w skład 

funduszu jednostki wchodzą:  

1. Zwiększenia funduszu które w stosunku do kwoty 32.596.751,31 zł na początek roku 

uległy zmniejszeniu do kwoty 31.932.394,25 zł na koniec roku, z tego: 

a) zysk bilansowy za rok ubiegły w kwocie 10.385.467,68 zł, 

b) zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 17.016.951,65 zł, 

c) środki na inwestycje w kwocie 4.521.724,92 zł, 

d) nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości 

niematerialne i prawne w kwocie 8.250,00 zł. 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki które w stosunku do kwoty 29.146.944,82 zł na 

początek roku uległy zmniejszeniu do kwoty 27.596.222,49 zł na koniec roku, z tego: 

a) strata za rok ubiegły w kwocie 4.979.805,33 zł, 

b) zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 17.684.006,51 zł. 

c) rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły w kwocie 

0,00 zł, 

d) dotacje i środki na inwestycje w kwocie 4.917.802,59 zł, 

e) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 

4.878,00 zł, 

f) inne zmniejszenia w kwocie 9.730,06 zł. 

B. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) który w stosunku do kwoty 22.604.917,46 zł na 

początek roku uległ zwiększeniu do kwoty 26.941.089,22 zł na koniec roku. 

C. Wynik finansowy netto za rok bieżący który w stosunku do kwoty 5.405.662,35 zł uległ 

zmniejszeniu do kwoty 4.314.330,59 zł na koniec roku, z tego: 
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1. Zysk netto w kwocie 9.664.229,09 zł, 

2. Strata netto w kwocie -5.349.898.50 zł. 

D. Fundusz w stosunku do kwoty 28.010.579,81 na początek roku uległ zwiększeniu do 

kwoty 31.255.419,81 zł na koniec roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skarbnik Gminy Wójt Gminy 

  ............................ ....................... 

 

Rybczewice, dnia 08 czerwiec 2020 r. 
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