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Wójt Gminy Michałowice przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy za 2013 rok, 

zgodnie z art. 270  ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami). 

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: 

o bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

o łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych; 

o łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i 

strat samorządowych jednostek budżetowych; 

o łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian 

w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. 

Sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane obejmujące 12  samorządowych jednostek 

budżetowych. 

 

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy 

Bilans z wykonania budżetu gminy za 2013 rok przedstawia sytuację finansową gminy w 

zakresie realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. W bilansie z wykonania 

budżetu ujmuje się operacje związane z wykonaniem budżetu gminy bez uwzględniania danych 

poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy (ich aktywów i pasywów) wraz z wykazaniem 

wyniku finansowego  (nadwyżki lub niedoboru budżetu). W bilansie wykazywane są wszystkie 

zobowiązania, zaciągnięte w 2013 roku, jak i w latach  poprzednich. 

Bilans z wykonania budżetu gminy prezentuje dane podzielone na aktywa i pasywa. 

Suma aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 17 736 743,50 zł.  

W aktywach na koniec roku: 

o 93,6% stanowią środki pieniężne – 16 595 842,21 zł, obejmujące środki subwencji 

oświatowej - 1 335 400,00 zł, przekazane w miesiącu grudniu 2013 roku na miesiąc styczeń 

2014 r.,  środki na wydatki niewygasające – 7 859 898,02 zł, których faktyczna realizacja 

nastąpi nie później niż do końca czerwca 2014 roku, środki budżetowe – 7 400 544,19 zł; 

o 6,1% stanowią należności i roszczenia – 1 079 187,86 zł, z tego na należności z tytułu 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 074 383,00 zł, należności z 

urzędów skarbowych - 4 558,86 zł, i pozostałe należności - 246,00 zł;  

o 0,3% stanowią inne aktywa – 61 713,43 zł, obejmujące odsetki od kredytów. 
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W pasywach na koniec roku: 

o zobowiązania stanowią  - 25 123 184,87 zł, z tego:  

zobowiązania finansowe - 25 115 410,59 zł, z tytułu zaciągniętych długoterminowych 

kredytów  - 25 053 697,16 zł,  i  naliczonych  odsetek  od kredytów – 61 713,43 zł,   

zobowiązania wobec budżetów - 7 774,28 zł, w tym; z tytułu zrealizowanych lecz nie 

przekazanych na rachunek budżetu państwa dochodów związanych z realizacja zadań 

zleconych – 594,42 zł, niezwróconych do końca roku niewykorzystanych dotacji celowych z 

budżetu państwa – 7 179,86 zł; 

o aktywa netto budżetu wynoszą (-) 8 721 841,37 zł, i obejmują:   

wynik wykonania budżetu za 2013 rok - – 1 568 968,64 zł (zrealizowane dochody 

przewyższają wykonane wydatki),   

nadwyżkę budżetu - 9 428 866,66 zł, (to wynik wykonania budżetu za 2013 rok  

powiększony o kwotę  wydatków niewygasających),   

niewykonane wydatki (rezerwa na wydatki niewygasające) – 7 859 898,02 zł,  

skumulowany wynik budżetu –  (-)  18 150 708,03 zł, wynikający z przeksięgowań 

dochodów i wydatków od początku istnienia samorządu terytorialnego, 

o inne pasywa obejmujące środki subwencji oświatowej - 1 335 400,00 zł, przekazane w 

miesiącu grudniu 2013 roku na miesiąc styczeń 2014 r.. 

 

2. Łączny bilans jednostek budżetowych  

Bilans jest podstawową częścią sprawozdania finansowego jednostki. Zawiera zestawienie 

aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu 

sprawozdawczego, w którym prezentowane są wartościowo odrębne składniki majątkowe – aktywa 

i źródła ich pochodzenia – pasywa.  

Aktywa informują o wielkości i postaci majątku a pasywa dostarczają informacji o źródłach 

finansowania tego majątku. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej aktywa muszą się równać 

pasywom.  

Podstawowy podział aktywów to podział na aktywa trwałe i obrotowe. Do aktywów 

trwałych zalicza się m.in. grunty, budynki, urządzenia techniczne, środki transportu, środki trwałe 

w budowie, należności długoterminowe, natomiast w skład aktywów obrotowych wchodzą m.in. 

materiały, należności krótkoterminowe, środki pieniężne.   

Podstawowy podział pasywów to podział na własne źródła finansowania -  fundusze,  

zobowiązania oraz fundusze specjalne.  

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 441 831 508,14 zł.  
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W bilansie łącznym jednostek budżetowych udział majątku trwałego 435 989 022,43 zł w aktywach 

ogółem stanowi - 98,7%, zaś majątek obrotowy 5 842 485,71 zł stanowi - 1,3%.  

Struktura pasywów przedstawia się następująco: 

o 99,0% stanowi fundusz - 437 615 691,30 zł, z tego: 

fundusz jednostki 421 899 782,92 zł, 

wynik finansowy    15 728 001,76 zł 

o 0,8% zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3 508 241,19 zł, 

o 0,2% fundusze specjalne – 707 575,65 zł. 

Jednostki budżetowe realizujące zadania publiczne prowadzą działalność,  która nie jest 

nastawiona na zysk. Zatem wynik finansowy (15 728 001,76 zł), ma tylko znaczenia bilansowe.  

Ustalenie wyniku finansowego to zamkniecie ksiąg rachunkowych na które składają się 

czynności związane z zakończeniem roku budżetowego. Przeksięgowanie wyniku finansowego po 

zatwierdzeniu bilansu na konto funduszu jednostki powoduje zmianę funduszu o różnicę 

uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. 

 

3. Łączny rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 

Rachunek zysków i strat to jeden obok bilansu z ważniejszych elementów sprawozdania 

finansowego przedstawiający efekty wykorzystania majątku wykazanego w bilansie.  

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) to zestawienie osiągniętych w danym roku 

przychodów i wszystkich poniesionych w tym okresie kosztów. Celem tego zestawienia jest 

ustalenie wyniku finansowego oraz pokazanie, co na ten wynik wpływa.  

W sprawozdaniu tym wyróżnia się poszczególne obszary działalności: podstawową 

działalność operacyjną, pozostałą działalność operacyjną, działalność finansową, skutki zdarzeń 

nadzwyczajnych.  

Główną pozycję przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej, które wynoszą 

85 668 030,65 zł   stanowią przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 79 626 473,20 zł, 

oraz przychody netto ze sprzedaży produktów  6 041 557,45 zł  (m.in. wpływy za pobór wody i 

zrzut ścieków oraz z dzierżawy składników majątkowych). 

Główną pozycję w kosztach działalności operacyjnej, które wynoszą 69 187 208,34 zł, 

stanowią wynagrodzenia 31,0%, usługi obce 25,9% (m.in. zakup usług remontowych, zakup usług 

zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, w zakresie utrzymania dróg, transportowe, 

pocztowe, telekomunikacyjne), amortyzacja 15,6% oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia dla pracowników (głównie społeczne)  9,2%.  
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W kosztach finansowych, które wynoszą 1 137 546,47 zł stanowią odsetki od zaciągniętych 

kredytów i odsetki od funduszu alimentacyjnego. 

4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 

Ostatnim elementem składowym sprawozdania finansowego jest zestawienie zmian w 

funduszu jednostki.  Jego głównym zadaniem jest przedstawienie informacji o zmianach 

poszczególnych składników funduszu za bieżący i  poprzedni rok obrotowy jednostki. 

Fundusz jednostek na początek roku wynosi  210 347 172,14 zł, zaś na koniec 2013 roku 

wyniósł  421 899 782,92 zł.  

 Zwiększenie funduszu jednostek w kwocie 348 419 618,86 zł, nastąpiło przede wszystkim z tytułu 

zrealizowanych wydatków budżetowych – 79 105 002,26 zł, zysku bilansowego za rok ubiegły 

48 726 048,67 zł, środki na inwestycje – 16 451 567,10 zł nieodpłatnego otrzymania środków 

trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 10 978 268,83 

zł,  i z innych zwiększeń 193 158 732,00 zł  (m.in. z tytułu aktualizacji ewidencji gruntów zajętych 

pod drogi gminne). 

Zmniejszenie funduszu jednostek wyniosło w kwocie 136 867 008,08 zł. Główne pozycje to 

zrealizowane dochody budżetowe – 85 323 084,09 zł,  rozliczenie wyniku finansowego środków 

obrotowych za rok ubiegły 29 460,45 zł, (zwrot środków z dochodów samorządowych jednostek 

budżetowym), strata za rok ubiegły 25 750 586,06 zł, dotacje i środki na inwestycje 21 585 096,16 

zł, oraz wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w 

budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 4 128 725,35 zł, inne zmniejszenia 50 055,97 zł  

(m.in. z tytułu zrealizowanych dochodów budżetu państwa – fundusz alimentacyjny). 

Wynik finansowy netto za rok bieżący  wynosi 15 728 001,76 zł, 

Sprawozdania finansowe -  bilans jednostek budżetowych,  rachunek zysków i strat jednostek oraz 

zmiany w funduszu jednostki są ze sobą ściśle powiązane w zakresie funduszu jednostki jak i 

wykazywanego wyniku finansowego za rok sprawozdawczy. 


	Bilans z wykonania budżetu Gminy Michałowice
	Łączny bilans jednostek budżetowych
	Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych
	Łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych
	Sprawozdanie finansowe Gminy za 2013 rok



