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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 2.483.048,36 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 3.567.371,87 zł na koniec roku występują: 

A. Środki pieniężne które w stosunku do kwoty 1.632.572,07 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 2.938.896,53 zł na koniec roku, w skład środków pieniężnych 

wchodzą środki pieniężne budżetu w kwocie 2.938.896,53 zł, w tym: 

1. środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2.938.896,53 zł. 

B. Należności i rozliczenia które w stosunku do kwoty 850.476,29 zł na początek roku uległy 

zmniejszeniu do kwoty 123.045,00 zł na koniec roku, w skład należności i rozliczeń 
wchodzą należności od budżetów w kwocie 73.045,00 zł, w tym: 

1. podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 36.526,00 zł 

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

0,00 zł, 

3. należności z tytułu podatku VAT w kwocie 36.519,00 zł, 

4. należności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 50.000,00 zł. 

C. Rozliczenie międzyokresowe które w stosunku do kwoty 0,00 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 505.430,34 zł.  

Po stronie pasywów które w stosunku do kwoty 2.483.048,36 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 3.567.371,87 zł na koniec roku występują; 
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A. Zobowiązania które w stosunku do kwoty 2.724.060,82 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 5.128.329,40 zł na koniec roku, w skład zobowiązań wchodzą 
zobowiązania finansowe w kwocie 5.128.329,40 zł, w tym: 

1. Zobowiązania finansowe które w stosunku do kwoty 2.567.600,00 zł na początek 

roku uległy zwiększeniu do kwoty 5.105.430,34 zł na koniec roku, w tym: 

a) kredyty bankowe – 4.600.000,00 zł, 

b) odsetki od kredytów – 505.430,34 zł, 

2.  Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy) które w stosunku do kwoty 

2.567.600,00 zł na początek roku uległy zmniejszeniu do kwoty 80.960,00 zł, 

w tym: 

a) z tytułu kredytów – 0,00 zł, 

b) z tytułu odsetek od kredytów – 80.960,00 zł, 

3.  Zobowiązania długoterminowe które z kwoty 0,00 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 5.024.470,34 zł, w tym: 

a) z tytułu kredytów – 4.600.000,00 zł, 

b) z tytułu odsetek od kredytów – 424.470,34 zł, 

4. Zobowiązania wobec budżetów które z kwoty 16.460,82 zł uległy zwiększeniu do 

kwoty 22.899,06 zł, w tym: 

a) niewykorzystane dotacje celowe – 20.882,00 zł, 

b) podatek VAT – 2.017,06 zł, 

5. Pozostałe zobowiązania które z kwoty 140.000,00 zł na początek roku uległy 

zmniejszeniu do kwoty 0,00 zł, w tym: 

a) rozliczenia z tytułu wadiów w kwocie 0,00 zł. 

B. Aktywa netto budżetu które w stosunku do kwoty -409.817,46 zł na początek roku 

uległy zmniejszeniu do kwoty -1.738.712,53 zł na koniec roku, w skład aktywów netto 

wchodzą: 

1. wynik wykonania budżetu w kwocie -1.328.895,07 zł, 

2. skumulowany wynik budżetu w kwocie -409.817,46 zł. 
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C. Rozliczenia międzyokresowe które w stosunku do kwoty 168.805,00 zł na początek 

roku uległy zwiększeniu do kwoty 177.755,00 zł na koniec roku, w skład rozliczeń 
międzyokresowych wchodzi: 

1. przekazana subwencja na rok następny w kwocie 177.755,00 zł. 
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III. BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I 
      SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDZETOWEGO 

Po stronie aktywów które w stosunku do kwoty 34.317.781,14 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 37.809.587,94 zł na koniec roku występują: 

A. Aktywa trwałe które w stosunku do kwoty 31.321.057,19 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 36.994.885,10 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 31.139.721,85 zł na początek roku 

uległy zwiększeniu do kwoty 36.773.175,96 zł, w tym: 

a) środki trwałe w kwocie 32.754.463,79 zł, z tego: 

- grunty w kwocie 4.290.117,00 zł, 

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

25.149.696,65 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: 

a) akcje i udziały w kwocie 221.600,00 zł. 

B. Aktywa obrotowe które w stosunku do kwoty 2.996.723,95 zł na początek roku uległy 

zmniejszeniu do kwoty 814.702,84 zł na koniec roku, w skład aktywów obrotowych 

wchodzą: 

1. Zapasy które w stosunku do kwoty 29.449,46 zł na początek roku uległy zmniejszeniu 

do kwoty 24.858,74 zł na koniec roku, tym: 

a) wartość opału i paliwa wg stanu na koniec roku w kwocie 24.858,74 zł, 
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2. Należności krótkoterminowe które w stosunku do kwoty 2.104.248,58 zł na początek 

roku uległy zmniejszeniu do kwoty 474.807,41 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 472.790,35 zł, z tego: 

- podatki i opłatki w kwocie 450.876.85 zł, 

- pożyczki z ZFŚS w kwocie 21.763,50 zł, 

- pozostałe rozliczenia w kwocie 150,00 zł, 

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe które w stosunku do kwoty 863.025,91 zł na 

początek roku uległy zmniejszeniu do kwoty 315.036,69 zł na koniec roku, w tym: 

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 315.036,69 zł.   

Po stronie pasywów które w stosunku do kwoty 34.317.781,14 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 37.809.587,94 zł na koniec roku występują; 

A. Fundusz który w stosunku do kwoty 31.255.419,81 zł na początek roku uległ 

zwiększeniu do kwoty 36.663.516,50 zł na koniec roku, w skład funduszu wchodzi: 

1. Fundusz jednostki który w stosunku do kwoty 26.941.089,22 zł uległ zwiększeniu 

do kwoty 32.532.555,02 zł na koniec roku, 

2. Wynik finansowy netto który w stosunku do kwoty 4.314.330,59 zł na początek 

roku uległ zmniejszeniu do kwoty 4.130.961,48 zł na koniec roku, na wynik 

finansowy składa się: 

a) zysk netto w kwocie 10.002.603,06 zł, 

b) strata netto w kwocie -5.871.641,58 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 3.062.361,33 zł 

na początek roku uległy zmniejszeniu do kwoty 1.146.071,44 zł na koniec roku, w 

skład zobowiązań i rezerw na zobowiązania wchodzą: 
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1. zobowiązania długoterminowe w kwocie 0,00 zł, 

2. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.146.071,44 zł, z tego: 

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 97.301,53 zł, 

b) zobowiązania wobec budżetów w kwocie 58.987,00 zł, z tego 

c) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 

305.751,45 zł, 

d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 328.242,95 zł, 

e) pozostałe zobowiązania w kwocie 18.988,32 zł, 

f) sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia umów) w kwocie 263.526,51 zł, 

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

budżetowych w kwocie 390,32 zł, 

h) fundusze specjalne w kwocie 72.883,36 zł, w tym 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72.883,36 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 

17.836.225,39 zł na początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 20.721.931,17 zł na 

koniec roku, w skład przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej wchodzą 
przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 20.721.931,17 zł. 

B. Koszty działalności operacyjnej w stosunku do kwoty 13.575.002,04 zł na początek roku 

uległy zwiększeniu do kwoty 14.961.547,80 zł na koniec roku, w skład kosztów 

działalności operacyjnej wchodzą; 

1. Amortyzacja w kwocie 1.525.442,33 zł, 

2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 805.550,76 zł, 

3. Usługi obce w kwocie 1.441.118,82 zł, 

4. Podatki i opłaty w kwocie 7.052,00 zł 

5. Wynagrodzenia w kwocie 4.720.564,42 zł, 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników w kwocie 

1.056.492,05 zł, 

7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 884.884,85 zł, 

8. Inne świadczenia finansowane z budżetu w kwocie 4.520.442,57 zł, 

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej w stosunku do kwoty 4.261.223,35 zł na 

początek roku uległ zwiększeniu do kwoty 5.760.383,37 zł na koniec roku. 

D. Pozostałe przychody operacyjne w stosunku do kwoty 7.580,88 zł na początek roku uległy 

zwiększeniu do kwoty 223.744,13 zł na koniec roku, w tym; 

1. Inne przychody operacyjne w kwocie 223.744,13 zł. 

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

zwiększeniu do kwoty 1.873.818,97 zł na koniec roku, w tym: 
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1. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1.873.818,97 zł. 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej w stosunku do kwoty 4.267.883,91 zł uległ 

zmniejszeniu do kwoty 4.110.308,53 zł na koniec roku. 

G. Przychody finansowe w stosunku do kwoty 92.703,35 zł na początek roku uległy 

zmniejszeniu do kwoty 91.815,93 zł na koniec roku, w tym: 

1. Odsetki w kwocie 67.968,71 zł, 

2. Inne w kwocie 23.847,22 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 4.317.085,47 zł na początek roku uległ 

zmniejszeniu do kwoty 4.134.457,44 zł na koniec roku. 

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) z kwoty 2.754,88 zł na 

początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 3.495,96 zł na koniec roku. 

K. Zysk (strata) netto z kwoty 4.314.330,59 zł na początek roku uległ zmniejszeniu do kwoty 

4.130.961,48 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 22.604.917,46 zł na 

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

funduszu jednostki wchodzą:  

1. Zwiększenia funduszu które w stosunku do kwoty 31.932.394,25 zł na początek roku 

uległy zwiększeniu do kwoty 41.051.454,10 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 21.899.221,46 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 – 763.716,78 zł. 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki które w stosunku do kwoty 27.596.222,49 zł na 

początek roku uległy zwiększeniu do kwoty 35.459.988,30 zł na koniec roku, z tego: 

a) strata za rok ubiegły w kwocie 5.349.895,50 zł, 

b) zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 20.570.326,39 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 103.488,61 zł. 

B. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) który w stosunku do kwoty 26.941.089,22 zł na 

początek roku uległ zwiększeniu do kwoty 32.532.555,02 zł na koniec roku. 
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C. Wynik finansowy netto za rok bieżący który w stosunku do kwoty 4.314.330,59 zł uległ 

zmniejszeniu do kwoty 4.130.961,48 zł na koniec roku, z tego: 

1. Zysk netto w kwocie 10.002.603,06 zł, 

2. Strata netto w kwocie -5.871.641.58 zł. 

D. Fundusz w stosunku do kwoty 31.255.419,81 na początek roku uległ zwiększeniu do 

kwoty 36.663.516,50 zł na koniec roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skarbnik Gminy Wójt Gminy 

   

 

Rybczewice, dnia 20 maj 2021 r. 



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rybczewice Drugie 119

Gmina Rybczewice

Numer identyfikacyjny REGON

431020003

BILANS

z wykonania budżetu jednostki

samorządu terytorialnego

Adresat:

21-065 RYBCZEWICE

037A68CEB6C8AE3D

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Lublinie

sporządzony

na dzień 31-12-2020 r.

Gmina RYBCZEWICE

skarbnik zarządrok, miesiąc, dzień

037A68CEB6C8AE3DBeSTia
Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.25

Elżbieta MasiczJózef Smarzak 2021-04-29

AKTYWA
Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku
PASYWA

Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku

I Środki pienięże 1 632 572,07 2 938 896,53 I Zobowiązania 2 724 060,82 5 128 329,40

I.1 Środki pieniężne 1 632 572,07 2 938 896,53
I.1 Zobowiązania  
finansowe 2 567 600,00 5 105 430,34

I.1.1 Środki pieniężne  
budżetu 1 632 572,07 2 938 896,53

I.1.1 Krótkoterminowe  
(do 12 miesięcy) 2 567 600,00 80 960,00

I.1.2 Pozostałe środki  
pieniężne 0,00 0,00

I.1.2 Długoterminowe  
(powyżej 12 miesięcy) 0,00 5 024 470,34

II Należności i  
rozliczenia

850 476,29 123 045,00
I.2 Zobowiązania wobec  
budżetów

16 460,82 22 899,06

II.1 Należności  
finansowe

120 000,00 50 000,00
I.3 Pozostałe  
zobowiązania

140 000,00 0,00

II.1.1 Krótkoterminowe  
(do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -409 817,46 -1 738 712,53

II.1.2 Długoterminowe  
(powyżej 12 miesięcy) 120 000,00 50 000,00

II.1 Wynik wykonania  
budżetu (+,-) 667 054,86 -1 328 895,07

II.2 Należności od  
budżetów 70 864,42 73 045,00

II.1.1 Nadwyżka budżetu  
(+) 667 054,86 -1 328 895,07

II.3 Pozostałe  
należności i rozliczenia

659 611,87 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00

III Rozliczenia  
międzyokresowe 0,00 505 430,34

II.1.3 Niewykonane  
wydatki (-) 0,00 0,00

II.2 Wynik na operacjach  
niekasowych (+,-) 0,00 0,00

II.3 Rezerwa na  
niewygasające wydatki 0,00 0,00

II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00

II.5 Skumulowany wynik  
budżetu (+,-)

-1 076 872,32 -409 817,46

III Rozliczenia  
międzyokresowe 168 805,00 177 755,00

Suma aktywów 2 483 048,36 3 567 371,87 Suma pasywów 2 483 048,36 3 567 371,87



skarbnik zarządrok, miesiąc, dzień

037A68CEB6C8AE3DBeSTia
Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.25

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta MasiczJózef Smarzak 2021-04-29



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rybczewice Drugie 119

Gmina Rybczewice

Numer identyfikacyjny REGON

431020003

BILANS

z wykonania budżetu jednostki

samorządu terytorialnego

Adresat:

21-065 RYBCZEWICE

037A68CEB6C8AE3D

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Lublinie

sporządzony

na dzień 31-12-2020 r.

Gmina RYBCZEWICE

skarbnik zarządrok, miesiąc, dzień

037A68CEB6C8AE3DBeSTia
Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.25

Elżbieta MasiczJózef Smarzak 2021-04-29

AKTYWA
Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku
PASYWA

Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku

I Środki pienięże 1 632 572,07 2 938 896,53 I Zobowiązania 2 724 060,82 5 128 329,40

I.1 Środki pieniężne 1 632 572,07 2 938 896,53
I.1 Zobowiązania  
finansowe 2 567 600,00 5 105 430,34

I.1.1 Środki pieniężne  
budżetu 1 632 572,07 2 938 896,53

I.1.1 Krótkoterminowe  
(do 12 miesięcy) 2 567 600,00 80 960,00

I.1.2 Pozostałe środki  
pieniężne 0,00 0,00

I.1.2 Długoterminowe  
(powyżej 12 miesięcy) 0,00 5 024 470,34

II Należności i  
rozliczenia

850 476,29 123 045,00
I.2 Zobowiązania wobec  
budżetów

16 460,82 22 899,06

II.1 Należności  
finansowe

120 000,00 50 000,00
I.3 Pozostałe  
zobowiązania

140 000,00 0,00

II.1.1 Krótkoterminowe  
(do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -409 817,46 -1 738 712,53

II.1.2 Długoterminowe  
(powyżej 12 miesięcy) 120 000,00 50 000,00

II.1 Wynik wykonania  
budżetu (+,-) 667 054,86 -1 328 895,07

II.2 Należności od  
budżetów 70 864,42 73 045,00

II.1.1 Nadwyżka budżetu  
(+) 667 054,86 -1 328 895,07

II.3 Pozostałe  
należności i rozliczenia

659 611,87 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00

III Rozliczenia  
międzyokresowe 0,00 505 430,34

II.1.3 Niewykonane  
wydatki (-) 0,00 0,00

II.2 Wynik na operacjach  
niekasowych (+,-) 0,00 0,00

II.3 Rezerwa na  
niewygasające wydatki 0,00 0,00

II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00

II.5 Skumulowany wynik  
budżetu (+,-)

-1 076 872,32 -409 817,46

III Rozliczenia  
międzyokresowe 168 805,00 177 755,00

Suma aktywów 2 483 048,36 3 567 371,87 Suma pasywów 2 483 048,36 3 567 371,87
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 17 836 225,39 20 721 931,17Przychody 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. 17 836 225,39 20 721 931,17Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 13 575 002,04 14 961 547,80Koszty działalności operacyjnej

B.I. 1 381 068,47 1 525 442,33Amortyzacja

B.II. 865 644,51 805 550,76Zużycie materiałów i energii

B.III. 1 321 762,88 1 441 118,82Usługi obce

B.IV. 10 760,00 7 052,00Podatki i opłaty

B.V. 4 292 118,55 4 720 564,42Wynagrodzenia

B.VI. 1 063 883,14 1 056 492,05Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 796 553,04 884 884,85Pozostałe koszty rodzajowe

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

B.IX. 3 843 211,45 4 520 442,57Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 0,00 0,00Pozostałe obciążenia

C. 4 261 223,35 5 760 383,37Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 7 580,88 223 744,13Pozostałe przychody operacyjne

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

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 7 580,88 223 744,13Inne przychody operacyjne

E. 920,32 1 873 818,97Pozostałe 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 1 873 818,97Pozostałe koszty operacyjne

F. 4 267 883,91 4 110 308,53Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 92 703,35 91 815,93Przychody finansowe

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

G.II. 72 615,38 67 968,71Odsetki

G.III. 20 087,97 23 847,22Inne

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

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

H.II. 0,00 0,00Inne

I. 4 317 085,47 4 134 457,44Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 0,00 0,00Podatek dochodowy

K. 2 754,88 3 495,96Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. 4 314 330,59 4 130 961,48Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 22 604 917,46 26 941 089,22Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 31 932 394,25 41 051 454,10Zwiększenie funduszu (z tytułu)

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

I.1.2. 17 016 951,65 21 899 221,46Zrealizowane 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. 0,00 763 716,78Inne zwiększenia

I.2. 27 596 222,49 35 459 988,30Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 4 979 805,33 5 349 898,50Strata za rok ubiegły

I.2.2. 17 684 006,51 20 570 326,39Zrealizowane 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. 9 730,06 103 488,61Inne zmniejszenia

II. 26 941 089,22 32 532 555,02Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 4 314 330,59 4 130 961,48Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

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

III.2. -5 349 898,50 -5 871 641,58strata netto (-)

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

IV. 31 255 419,81 36 663 516,50Fundusz (II+,-III)
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