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I. UWAGI WSTĘPNE 

W składa sprawozdania finansowego wchodzą: 

1. Bilans jednostki budżetowej. 

2. Rachunek zysków i strat jednostki. 

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 

II. BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 
       

Po stronie aktywów które w stosunku do kwoty 26.310.475,00 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 30.104.990,09 zł na koniec roku występują: 

A. Aktywa trwałe które w stosunku do kwoty 23.472.283,83 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 29.420.131,43 zł na koniec roku, w skład aktywów trwałych 

wchodzą: 

1. Wartości niematerialne i prawne które w stosunku do kwoty 4.335,34 zł na początek 

roku uległy zmniejszeniu do kwoty 109,14 zł na koniec roku, w tym: 

a) wartość netto programów i licencji komputerowych w kwocie 109,14 zł, 

2. Rzeczowe aktywa trwałe które w stosunku do 23.290.948,49 zł na początek roku 

uległy zwiększeniu do kwoty 29.198.422,29 zł, w tym: 

a) środki trwałe w kwocie 25.179.710,12 zł, z tego: 

- grunty w kwocie 4.245.917,00 zł, 

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

17.619.142,98 zł, 

- wartość netto urządzeń technicznych i maszyn - 3.275.919,90 zł, 

- wartość netto środków transportu - 38.730,24 zł. 

b) środki trwałe w budowie (inwestycje) - 4.018.712,17 zł, 

3. Długoterminowe aktywa finansowe które w stosunku do kwoty 177.000,00 zł na 

początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 221.600,00 zł na koniec roku, w tym: 
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a) akcje i udziały w kwocie 221.600,00 zł. 

B. Aktywa obrotowe które w stosunku do kwoty 2.838.191,17 zł na początek roku uległy 

zmniejszeniu do kwoty 684.858,66 zł na koniec roku, w skład aktywów obrotowych 

wchodzą: 

1. Zapasy które w stosunku do kwoty 26.049,46 zł na początek roku uległy zmniejszeniu 

do kwoty 11.338,74 zł na koniec roku, tym: 

a) wartość opału i paliwa wg stanu na koniec roku w kwocie 11.338,74 zł, 

2. Należności krótkoterminowe które w stosunku do kwoty 2.084.518,84 zł na początek 

roku uległy zmniejszeniu do kwoty 461.797,61 zł na koniec roku, w tym: 

a) należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 0,00 zł, 

b) należności od budżetów w kwocie 2.017,06 zł, z tego: 

- z tytułu podatku VAT w kwocie 2.017,06 zł, 

c) pozostałe należności w kwocie 459.780,55 zł, z tego: 

- podatki i opłatki w kwocie 443.723.05 zł, 

- pożyczki z ZFŚS w kwocie 15.907,50 zł, 

- pozostałe rozliczenia w kwocie 150,00 zł, 

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe które w stosunku do kwoty 727.622,87 zł na 

początek roku uległy zmniejszeniu do kwoty 211.722,31 zł na koniec roku, w tym: 

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 211.722,31 zł.   

Po stronie pasywów które w stosunku do kwoty 26.310.475,00 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 30.104.990,09 zł na koniec roku występują; 

A. Fundusz który w stosunku do kwoty 23.709.492,72 zł na początek roku uległ 

zwiększeniu do kwoty 29.556.484,64 zł na koniec roku, w skład funduszu wchodzi: 

1. Fundusz jednostki który w stosunku do kwoty 14.045.263,63 zł uległ zwiększeniu 

do kwoty 19.553.881,58 zł na koniec roku, 

2. Wynik finansowy netto który w stosunku do kwoty 9.664.229,09 zł na początek 

roku uległ zwiększeniu do kwoty 10.002.603,06 zł na koniec roku, na wynik 

finansowy składa się: 
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a) zysk netto w kwocie 10.002.603,06 zł, 

b) strata netto w kwocie 0,00 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. 

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania które w stosunku do kwoty 2.600.982,28 zł 

na początek roku uległy zmniejszeniu do kwoty 548.505,45 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 548.505,45 zł, z tego: 

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 92.232,44 zł, 

b) zobowiązania wobec budżetów w kwocie 19.513,00 zł, z tego 

c) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 97.220,36 zł, 

d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 92.947,52 zł, 

e) pozostałe zobowiązania w kwocie 18.962,32 zł, 

f) sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia umów) w kwocie 165.256,51 zł, 

g) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów 

budżetowych w kwocie 390,32 zł, 

h) fundusze specjalne w kwocie 61.982,98 zł, w tym 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61.982,98 zł. 
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III. 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 

17.733.409,86 zł na początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 20.659.780,68 zł na 

koniec roku, w skład przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej wchodzą 
przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 20.659.780,68 zł. 

B. Koszty działalności operacyjnej w stosunku do kwoty 8.117.139,37 zł na początek roku 

uległy zwiększeniu do kwoty 8.973.890,86 zł na koniec roku, w skład kosztów 

działalności operacyjnej wchodzą; 

1. Amortyzacja w kwocie 1.251.422,64 zł, 

2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 592.770,30 zł, 

3. Usługi obce w kwocie 1.088.873,62 zł, 

4. Podatki i opłaty w kwocie 80,00 zł 

5. Wynagrodzenia w kwocie 1.759.222,17 zł, 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników w kwocie 

400.256,44 zł, 

7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 754.349,09 zł, 

8. Inne świadczenia finansowane z budżetu w kwocie 3.126.916,60 zł, 

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej w stosunku do kwoty 9.616.270,49 zł na 

początek roku uległ zwiększeniu do kwoty 11.685.889,82 zł na koniec roku. 

D. Pozostałe przychody operacyjne w stosunku do kwoty 5.630,88 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 82.724,26 zł na koniec roku, w tym; 

1. Inne przychody operacyjne w kwocie 82.724,26 zł. 

E. Pozostałe koszty operacyjne w stosunku do kwoty 920,32 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 1.789.840,40 zł na koniec roku, w tym: 
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1. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1.789.840,40 zł. 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej w stosunku do kwoty 9.620.981,05 zł uległ 

zmniejszeniu do kwoty 9.978.773,68 zł na koniec roku. 

G. Przychody finansowe w stosunku do kwoty 86.749,83 zł na początek roku uległy 

zmniejszeniu do kwoty 91.496,40 zł na koniec roku, w tym: 

1. Odsetki w kwocie 67.670,28 zł, 

2. Inne w kwocie 23.826,12 zł. 

H. Koszty finansowe w stosunku do kwoty 43.501,79 zł na koniec roku uległy zwiększeniu 

do kwoty 67.667,02 zł na koniec roku, w tym: 

1. Odsetki w kwocie 67.667,02 zł. 

I. Zysk (strata) brutto w stosunku do kwoty 9.664.229,09 zł na początek roku uległ 

zmniejszeniu do kwoty 10.002.603,06 zł na koniec roku. 

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) z kwoty 0,00 zł na 

początek roku nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł na koniec roku. 

K. Zysk (strata) netto z kwoty 9.664.229,09 zł na początek roku uległ zwiększeniu do kwoty 

10.002.603,06 zł na koniec roku. 
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IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 
JEDNOSTKI 

Zestawienie zmian w fundusz jednostki przedstawiona się następująco: 

A. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) w stosunku do kwoty 9.758.925,65 zł na 

początek roku uległ zwiększeniu do kwoty 14.045.263,63 zł na koniec roku, w skład 

funduszu jednostki wchodzą:  

1. Zwiększenia funduszu które w stosunku do kwoty 26.890.846,25 zł na początek roku 

uległy zwiększeniu do kwoty 35.604.035,65 zł na koniec roku, z tego: 

a) zysk bilansowy za rok ubiegły w kwocie 9.664.229,09 zł, 

b) zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 16.541.106,76 zł, 

c) środki na inwestycje w kwocie 8.654.186,77 zł, 

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

niematerialne i prawne w kwocie 25.500,00 zł, 

e) inne zwiększenia – 674.413,03 zł. 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki które w stosunku do kwoty 22.604.508,27 zł na 

początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 30.095.417,70 zł na koniec roku, z tego: 

a) strata za rok ubiegły w kwocie 0,00 zł, 

b) zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 20.560.979,47 zł. 

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

0,00 zł, 

d) dotacje i środki na inwestycje w kwocie 8.843.931,86 zł, 

e) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 

592.342,94 zł, 

f) inne zmniejszenia w kwocie 98.163,43 zł. 

B. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) który w stosunku do kwoty 14.045.263,63 zł na 

początek roku uległ zwiększeniu do kwoty 19.553.881,58 zł na koniec roku. 
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C. Wynik finansowy netto za rok bieżący który w stosunku do kwoty 9.664.229,09 zł uległ 

zwiększeniu do kwoty 10.002.603,06 zł na koniec roku, z tego: 

1. Zysk netto w kwocie 10.002.603,06 zł, 

2. Strata netto w kwocie 0.00 zł. 

D. Fundusz w stosunku do kwoty 23.709.492,72 na początek roku uległ zwiększeniu do 

kwoty 29.556.484,64 zł na koniec roku. 
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Gmina Rybczewice

na dzień 31-12-2020 r.

jednostki budżetowej

sporządzony

BILANS

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

8839327637B2F0C7BeSTia
Strona 1 z 4
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AKTYWA
Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku
PASYWA

Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku

A Aktywa trwałe 23 472 283,83 29 420 131,43 A Fundusz 23 709 492,72 29 556 484,64

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 4 335,34 109,14 A.I Fundusz jednostki 14 045 263,63 19 553 881,58

A.II Rzeczowe aktywa  
trwałe 23 290 948,49 29 198 422,29

A.II Wynik finansowy  
netto (+,-) 9 664 229,09 10 002 603,06

A.II.1 Środki trwałe 20 623 281,72 25 179 710,12 A.II.1 Zysk netto (+) 9 664 229,09 10 002 603,06

A.II.1.1 Grunty 4 220 417,00 4 245 917,00 A.II.2 Strata netto (-) 0,00 0,00

A.II.1.1.1 Grunty  
stanowiące własność  
jednostki samorządu  
terytorialnego,  
przekazane w  
użytkowanie wieczyste  
innym podmiotom

0,00 0,00
A.III Odpisy z wyniku  
finansowego (nadwyżka  
środków obrotowych) (-)

0,00 0,00

A.II.1.2 Budynki, lokale i  
obiekty inżynierii lądowej  
i wodnej

12 967 729,72 17 619 142,98
A.IV Fundusz mienia  
zlikwidowanych  
jednostek

0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia  
techniczne i maszyny 3 356 729,88 3 275 919,90 B Fundusze placówek 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki  
transportu 78 405,12 38 730,24

C Państwowe fundusze  
celowe 0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki  
trwałe 0,00 0,00

D Zobowiązania i  
rezerwy na  
zobowiązania

2 600 982,28 548 505,45

A.II.2 Środki trwałe w  
budowie (inwestycje)

2 667 666,77 4 018 712,17
D.I Zobowiązania  
długoterminowe

0,00 0,00

A.II.3 Zaliczka na środki  
trwałe w budowie  
(inwestycje)

0,00 0,00
D.II Zobowiązania  
krótkoterminowe 2 600 982,28 548 505,45

A.III Należności  
długoterminowe 0,00 0,00

D.II.1 Zobowiązania z  
tytułu dostaw i usług 913 868,76 92 232,44

A.IV Długoterminowe  
aktywa finansowe

177 000,00 221 600,00
D.II.2 Zobowiązania  
wobec budżetów

702 423,13 19 513,00

A.IV.1 Akcje i udziały 177 000,00 221 600,00
D.II.3 Zobowiązania z  
tytułu ubezpieczeń i  
innych świadczeń

98 387,07 97 220,36

A.IV.2 Inne papiery  
wartościowe 0,00 0,00

D.II.4 Zobowiązania z  
tytułu wynagrodzeń 117 630,94 92 947,52
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A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa  
finansowe

0,00 0,00
D.II.5 Pozostałe  
zobowiązania 19 037,00 18 962,32

A.V Wartość mienia  
zlikwidowanych  
jednostek

0,00 0,00

D.II.6 Sumy obce  
(depozytowe,  
zabezpieczenie  
wykonania umów)

35 176,72 165 256,51

B Aktywa obrotowe 2 838 191,17 684 858,66

D.II.7 Rozliczenia z  
tytułu środków na  
wydatki budżetowe i z  
tytułu dochodów  
budżetowych

659 611,87 390,32

B.I Zapasy 26 049,46 11 338,74
D.II.8 Fundusze  
specjalne 54 846,79 61 982,98

B.I.1 Materiały 26 049,46 11 338,74
D.II.8.1 Zakładowy  
Fundusz Świadczeń  
Socjalnych

54 846,79 61 982,98

B.I.2 Półprodukty i  
produkty w toku

0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00
D.III Rezerwy na  
zobowiązania 0,00 0,00

B.I.4 Towary 0,00 0,00
D.IV Rozliczenia  
międzyokresowe 0,00 0,00

B.II Należności  
krótkoterminowe 2 084 518,84 461 797,61

B.II.1 Należności z tytułu  
dostaw i usług

90 219,27 0,00

B.II.2 Należności od  
budżetów

13 746,69 2 017,06

B.II.3 Należności z tytułu  
ubezpieczeń i innych  
świadczeń

0,00 0,00

B.II.4 Pozostałe  
należności 1 980 552,88 459 780,55

B.II.5 Rozliczenia z  
tytułu środków na  
wydatki budżetowe i z  
tytułu dochodów  
budżetowych

0,00 0,00

B.III Krótkoterminowe  
aktywa finansowe 727 622,87 211 722,31

B.III.1 Środki pieniężne  
w kasie 0,00 0,00

B.III.2 Środki pieniężne  
na rachunkach  
bankowych

727 622,87 211 722,31

B.III.3 Środki pieniężne  
państwowego funduszu  
celowego

0,00 0,00

B.III.4 Inne środki  
pieniężne 0,00 0,00

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00

B.III.6 Inne papiery  
wartościowe

0,00 0,00

B.III.7 Inne 
krótkoterminowe aktywa  
finansowe

0,00 0,00
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B.IV Rozliczenia  
międzyokresowe 0,00 0,00

Suma aktywów 26 310 475,00 30 104 990,09 Suma pasywów 26 310 475,00 30 104 990,09
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 17 733 409,86 20 659 780,68Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży produktów

A.II. 0,00 0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -  
wartość ujemna)

A.III. 0,00 0,00Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

A.IV. 0,00 0,00Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

A.V. 0,00 0,00Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.VI. 17 733 409,86 20 659 780,68Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 8 117 139,37 8 973 890,86Koszty działalności operacyjnej

B.I. 1 105 737,93 1 251 422,64Amortyzacja

B.II. 602 048,80 592 770,30Zużycie materiałów i energii

B.III. 924 600,38 1 088 873,62Usługi obce

B.IV. 73,00 80,00Podatki i opłaty

B.V. 1 710 387,48 1 759 222,17Wynagrodzenia

B.VI. 376 032,83 400 256,44Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 790 559,85 754 349,09Pozostałe koszty rodzajowe

B.VIII. 0,00 0,00Wartość sprzedanych towarów i materiałów

B.IX. 2 607 699,10 3 126 916,60Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 0,00 0,00Pozostałe obciążenia

C. 9 616 270,49 11 685 889,82Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 5 630,88 82 724,26Pozostałe przychody operacyjne

D.I. 0,00 0,00Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 5 630,88 82 724,26Inne przychody operacyjne

E. 920,32 1 789 840,40Pozostałe koszty operacyjne
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E.I. 0,00 0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych  
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na  
wydzielonym rachunku

E.II. 920,32 1 789 840,40Pozostałe koszty operacyjne

F. 9 620 981,05 9 978 773,68Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 86 749,83 91 496,40Przychody finansowe

G.I. 0,00 0,00Dywidendy i udziały w zyskach

G.II. 72 459,63 67 670,28Odsetki

G.III. 14 290,20 23 826,12Inne

H. 43 501,79 67 667,02Koszty finansowe

H.I. 43 501,79 67 667,02Odsetki

H.II. 0,00 0,00Inne

I. 9 664 229,09 10 002 603,06Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 0,00 0,00Podatek dochodowy

K. 0,00 0,00Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. 9 664 229,09 10 002 603,06Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rybczewice Drugie 119

Urząd Gminy

Numer identyfikacyjny REGON

000549074

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

21-065 Rybczewice

95C03F7C861B3854

Gmina Rybczewice

na dzień 31-12-2020 r.
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 9 758 925,65 14 045 263,63Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 26 890 846,25 35 604 035,65Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 10 385 467,68 9 664 229,09Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 11 975 403,65 16 541 106,76Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 4 521 724,92 8 698 786,77Środki na inwestycje

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

I.1.6. 8 250,00 25 500,00
Nieodpłatnie 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. 0,00 674 413,03Inne zwiększenia

I.2. 22 604 508,27 30 095 417,70Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 0,00 0,00Strata za rok ubiegły

I.2.2. 17 672 097,62 20 560 979,47Zrealizowane dochody budżetowe

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

I.2.4. 4 917 802,59 8 843 931,86Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 4 878,00 592 342,94
Wartość 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. 9 730,06 98 163,43Inne zmniejszenia

II. 14 045 263,63 19 553 881,58Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 9 664 229,09 10 002 603,06Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 9 664 229,09 10 002 603,06zysk netto (+)

III.2. 0,00 0,00strata netto (-)

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

IV. 23 709 492,72 29 556 484,64Fundusz (II+,-III)
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