
 

 

 

Zarządzenie Nr  67/2015 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia  09 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie  przekazania sprawozdania finansowego Gminy Michałowice za 2014 rok. 

 

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) – Wójt Gminy Michałowice 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przekazać Radzie Gminy Michałowice sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za 2014 

rok, składające się z: 

1. bilansu z wykonania budżetu Gminy Michałowice, 

2. łącznego bilansu jednostek budżetowych, 

3. łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, 

4. łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych, 

 

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka  

Wójt Gminy Michałowice 

 

 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

W6jt Gminy Michatowice 

ul.AI. Powstanc6w Warszawy 1 

05-816 MICHAtOWICE 

BILANS 
z wykonania budzetu 
panstwa, jednostk i 

samorz<ldu terytorialnego 

Gmina MICHAlOWICE 

sporz<ldzony na 

dzien 31-12-2014 r. 

Adresat: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Warszawie 

Numer identyfikacyjny REGON 

013269290 

AKTYWA 
Stan na pocz<ltek 

roku 
Stan na koniec 

roku 
PASYWA Stan na pocz<ltek 

roku 
Stan na koniec 

roku 

I Srodki pieni~ie 16595842,21 10 654 093,73 I Zobowiqzania 25 123 184,87 20499848,31 

1.1 Srodki pieni~ine 16595842,21 10654093.73 
1.1 Zobowiqzania 
finansowe 

25115410,59 20497 982,52 

1.1 .1 Srodki pieni~ine 
budietu 

16595842,21 10 654 093,73 
1.1.1 Kr6tkoterminowe 
(do 12 miesi~cy) 

0,00 0,00 

1.1.2 Pozostale srodki 
pieni~ine 

0,00 0,00 
1.1 .2 Dlugoterminowe 
(powyiej 12 miesi~cy) 25115410,59 20497 982,52 

II Naleinosci i 
rozliczenia 

1079187,86 1216915,00 
1.2 Zobowiqzania wobec 
budiet6w 

7774,28 1865,79 

11.1 Naleinosci 
finansowe 

0,00 0,00 
1.3 Pozostale 
zobowiqzania 

0,00 0,00 

11.1 .1 Kr6tkoterminowe 
(do 12 miesi~cy) 

0,00 0,00 II Aktywa netto budietu -8721841 ,37 -10077 611 ,84 

11.1 .2 Dlugoterminowe 
(powyiej 12 miesi~cy) 0,00 0,00 

11.1 Wynik wykonania 
budielu (+ ,-) 1 568968,64 1 689109,04 

11.2 Naleinosci od 
budiet6w 

1079187,86 1 216915,00 
II. 1. 1 Nadwyika budielu 
(+) 9428866,66 6504127,55 

11.3 Pozostale 
naleinosci i rozliczenia 

0,00 0,00 II. 1 .2 Deficy1 budietu (-) 0,00 0,00 

III Inne aktywa 61 713,43 0,00 
11.1 .3 Niewykonane 
wydalki (-) -7 859 898,02 -4815018,51 

11.2 Wynik na operacjach 
niekasowych (+ ,-) 

0,00 0,00 

11.3 Rezerwa na 
niewygasajqce wydatki 

7859898,02 4815018,51 

114 Srodki z prywatyzacji 0,00 0,00 

11.5 Skumulowany wynik 
budietu (+,-) 

-18150708,03 -16581 739,39 

III Inne pasywa 1335400,00 1448772,26 
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Suma aktyw6w 17 736 743,50 11 871 008,73 Suma pasyw6w 17736743,50 11 871 008,73 

Informacje uzupetniajqce: 

Symbol Opis Wartosc 
1 Udzielone gwarancJe i por~czenla 0,00 
2 Otrzymane gwarancje i por~czenia 0,00 
3 Inne informacje istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci budzetu 0,00 

f,. t" WOJT GMINY~HAtOWICEr 
~~..... . 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Wajt Gminy Michalowice 

ul.AI. Powstanc6w Warszawy 1 

05-816 MICHAtOWICE 

BILANS 
jednostki budzetowej i 
samorz~dowego zakladu 

budzetowego 

sporz~dzony 

na dzien 31-12-2014 r. 

Adresat: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Warszawie 

Wys/ac bez pisma przewodniego 

188DD98CF8668644 

III111I1I11 1111111 illllll lllllllllllllllllil ~ 1 1 11 ~ 1 1 11 111I1111I111I 
Numer identyfikacyjny REGON 

013269290 

AKTYWA 
Stan na pocz~tek 

roku 
Stan na koniec 

roku PASYWA 
Stan na pocz~tek 

roku 
Stan na koniec 

roku 

A Aktywa trwale 435989022,43 459 882 717,43 A Fundusz 437615691 ,30 460984 048,76 

A.I Wartosci 
niematerialne i prawne 

31 751,37 113391,59 A.I Fundusz jednostki 421 899 782,92 434532947,33 

A.II Rzeczowe aktywa 
trwale 

435 852 728,69 459664783,47 A.II Wynik finansowy 
netlo (+,-) 

15728001 ,76 26492434 ,37 

A.II .1 Srodki trwale 428 492 820.08 453552385,47 A.II .1 Zysk netto (+) 43715587,64 54624702,81 

A.11.1 .1 Grunty 221153855,28 222885419.28 A.II .2 Strata netto (-) -27 987 585.88 -28 132 268,44 

A.1I .1.2 Budynki. lokale i 
obiekty inzynierii Iqdowej 
i wodnej 

206 707 153,49 229608860,71 A.III Nadwyzka srodk6w 
obrotowych (-) 

-12093,38 -41 332,94 

A.11.1 .3 Urzqdzenia 
techniczne i maszyny 

484370,00 919406.17 A.IV Odpisy z wyniku 
finansowego (-) 

0 ,00 0,00 

A.II .1A Srodki 
transportu 

2626,67 48472,43 
A.V Fundusz mienia 
zlikwidowanych 
jednostek 

0 ,00 0,00 

A.II .1.5Inne srodki 
trwale 

144814,64 90 226,88 B Panstwowe fundusze 
celowe 

0,00 0,00 

A.II .2 Srodki trwale w 
budowie (inwestycje) 

7 359 908 ,61 6 112 398,00 
C Zobowiqzania i 
rezerwy na 
zobowiqzania 

3508241 ,19 3524635,66 

A.II .3 Zaliczka na srodki 
trwale w budowie 
(inwestycje) 

0,00 0,00 
C.I Zobowiqzania 
dlugoterminowe 0,00 0,00 

A.III Naleznosci 
dlugotenninowe 42938.37 42938,37 C.II Zobowiqzania 

kr6tkoterminowe 
3508241,19 3524635,66 

A.IV Dlugoterminowe 
aktywa finansowe 

61604 ,00 61 604,00 C.II .1 Zobowiqzania z 
ty1ulu dostaw i uslug 

598997,56 572 176,04 

A.IV.1 Akcje i udzialy 61604,00 61 604 ,00 C.II .2 Zobowiqzania 
wobec budzet6w 

6254,00 11 033,54 

A.IV.2 Inne papiery 
wartosciowe 

0,00 0,00 
C.II .3 Zobowiqzania z 
ty1ulu ubezpieczen i 
innych swiadczen 

283994,85 298206,27 

A.IV.3Inne 
dlugoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 
C.IIA Zobowiqzania z 
ty1ulu wynagrodzen 1495936,17 1 548153,87 

AV Wartosc mienia 
zlikwidowanych 
jednostek 

0,00 233946,87 192448,95 

B Aktywa obrotowe 5842485,71 5366686,63 

C.11.6 Sumy obce 
(depozy1owe, 
zabezpieczenie 
wykonania um6w) 

889111,74 

WO.rr GMINY)tj. 

902616,99 
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B.I Zapasy 14719,23 22608,98 

C.11.7 Rozliczenia z 
tytulu srodk6w na 
wydatki budzetowe i z 
tytulu dochod6w 
budzetowych 

0,00 0,00 

B.1.1 Materialy 14719,23 22608,98 
C.III Rezerwy na 
zobowi'lzania 0,00 0,00 

B.1.2 P6!produkty i 
produkty w toku 0,00 0,00 o Fundusze specjalne 707575,65 740719,64 

B.1.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 
0 .1 Zakladowy Fundusz 
Swiadczen Socjalnych 707575,65 740719,64 

B.1.4 Towary 0,00 0,00 0 .2 Inne fundusze 0,00 0,00 

B.II Naleznosci 
kr6tkoterminowe 

4817 482,94 4283685,15 
E Rozliczenia 
mi~dzyokresowe 

0,00 0,00 

B.11.1 Naleznosci z tytulu 
dostaw i uslug 175898,88 181988,54 

E.I Rozliczenia 
mi~dzyokresowe 
przychod6w 

0,00 0,00 

B.11.2 Naletnosci od 
budtet6w 

153,00 1 109,16 
E.II Inne rozliczenia 
mi~dzyokresowe 

0,00 0,00 

B.11.3 Naleznosci z tytulu 
ubezpieczen i innych 
swiadczen 

0,00 0,00 

B.11.4 Pozostale 
naleznosci 

4641431,06 4100587,45 

B.11.5 Rozliczenia z 
tytulu srodk6w na 
wydatki budzetowe i z 
tytulu dochod6w 
budtetowych 

0,00 0,00 

B.III Kr6tkoterminowe 
aktywa finansowe 

1 010283,54 1 060 392,50 

B.1I1.1 Srodki pieni~tne 
w kasie 0,00 0,00 

B.111.2 Srodki p i en i ~tne 
na rachunkach 
bankowych 

1 010283,54 1 060392,50 

B.1I1.3 Srodki p i en i~i.ne 
panstwowego funduszu 
celowego 

0,00 0,00 

B.1I1.4 Inne srodki 
pieni~tne 

0,00 0,00 

B.III .5 Akcje lub udzialy 0,00 0,00 

B.III .6 Inne papiery 
wartosciowe 0,00 0,00 

B.111.7 Inne 
kr6tkoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 

B.IV Rozliczenia 
mi~dzyokresowe 

0,00 0,00 

Suma aktyw6w 441 831 508,14 465 249 404,06 Suma pasyw6w 441 831 508,14 465 249 404,06 

A. Objasnienie - wykazane w bilansle wartosci aktyw6w trwalych i obrotowych sil pomnieJszone odpowiednio 

o umorzenie i odpis 

WOJTB. Informacje ~zupeJni ' ce istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacjl finansowej i maj'ltkowej: 
oj .... 1 

2015-04-08 


(rok, miesiqc, dzier'l) 
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Symbol Opis Wartosc 
1 Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych 553640,99 
2 Umorzenie srodk6w trwalych 89 277 222,68 
3 Umorzenie pozostalych srodk6w trwalych 3812050,31 
4 Odpisy aktualizujCjce srodki trwale 0,00 
5 Odpisy aktualizujCjce srodki trwale w budowie 0,00 
6 Odpisy aktualizujCjce wartosci niematerialne i prawne 0,00 
7 Odpisy aktualizujqce nalei:nosci 1 704910,48 

WOJT GM'N~~AtoWICE

~:: ~:'. V~::.: mer ini. ~~ofGrabka 
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Nazwa I adres J"U"V;:"'" "t-" .~ . ~) V'-dresat: 

W6jt Gmlny Micha/owice 
Rachunek zysk6w i strat jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w 

(wariant por6wnawczy) Warszawie 
u!.A!. Powstanc6w Warszawy 1 

05-816 MICHAlOWICE Wyslac bez pisma przewodniego 
Numer identyfikacyjny REGON 

135773ED91 BA3E40 
sporzC\dzony na 

I II I~I~ I~ II U_ 013269290 
na dzien 31-12-2014 r. 

Stan na koniec Stan na koniec roku 
roku poprzedniego biezC\cego 

A. Przychody netto z podstawowej dzialalno$ci operacyjnej 85 668 030,65 99324532,77 

A.I. Przychody netlo ze sprzedai:y produkt6w 6041 1,45 6864 744,06 

A.II. 
Zmiana stanu produkt6w (zwiEi1kszenia - wartosc dodatnia, zmniejszenie  0,00 0,00
wartosc ujemna) 

AliI. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

AIV. Przychody netlo ze sprzedai:y towar6w i material6w 0,00 0,00 

AV Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej 0,00 0,00 

AVI. Przychody z ty1ulu dochod6w budi:etowych 79626 173,20 92459788,71 

B. Koszty dzialalno$ci operacyjnej 69187208.34 72 546 163,14 

B.1. Amortyzacja 10798 ,92 11 432 ,78 

B.II. Zuzycie material6w i energii 5160311 .87 5110700,58 

B.III. Uslugi obce 17 894 652,43 19133 312,06 

B.IV. Podatki i oplaty 0,00 0,00 

BV. Wynagrodzenia 21 468364,16 22 031 950 ,80 

BVI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownik6w 6361 626,80 6618682,79 

BVII. Pozostale koszty rodzajowe 770675,01 415728,37 

BVItI. Wartosc sprzedanych towar6w i material6w 0,00 0.00 

B.IX. Inne swiadczenia finansowane z budi:etu 2269244,59 2526485,09 

B.X. Pozostale obciqzenia 4463823,56 5276878,67 

C. Zysk (strata) z dzialalno$ci podstawowej (A - B) 16480822,31 26778369,63 

D. Pozostale przychody operacyjne 323873,67 365148,09 

0.1. Zysk ze zbycia nieflnansowych aktyw6w trwalych 0,00 0,00 

0 .11. Dotacje 0,00 0,00 

D.ltl. Inne przychody operacyjne 323873,67 365148,09 

E. Pozos tale fOszty operacyjne W@Up7~M NY MJ9HAlOWll!~,27 

..." ...... ~ I"> I II 
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_ I 

gl6wny ksi 

E.! 
Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wlasnych samorz~dowych 
zaklad6w budzetowych i dochod6w jednostek budzetowych gromadzonych na 
wydzielonym rachunku 

0,00 0,00 

E.I! Pozostale koszty operacyjne 421 575,47 266488,27 

F. Zysk (strata) z dziaJalnosci operacyjnej (e + D - E) 16 383 120,51 26 877 029,45 

G. Przychody finansowe 482427,72 574 179,73 

G.! Oywidendy i udzia/y w zyskach 0,00 0,00 

G.I! Odsetki 482427,72 574179,73 

G.II! Inne 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 1 137546,47 958864,81 

H.! Odsetki 1137546,47 958864 ,81 

H.I! Inne 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) z dziaJalnoscl gospodarczej (F + G - H) 15 728 001,76 26492344,37 

J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.1. - J .II.) 0,00 0,00 

J.! Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

J.I! Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

K. Zysk (strata) brutto (I +- J) 15728001,76 26492344,37 

L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

M. PozostaJe obowi'lzkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty) oraz 
nadwyzki srodk6w obrotowych 12093,38 41 332,94 

N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 15715908,38 26 451 011,43 

Informacje uzupeJniaj'lce istotne dla oceny rzetelnoscl i przejrzystosci sytuacji finansowej : 

." ,I 'y WDJT G~'N~HAlOWICE 

rrwr ini. 'irrJ~ofGrabka2015-04-09 
rok, miesiqc, dzien kierownik jednostki 
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INazwa i adres jvY' 'V",,,, "1-" "' iAdresat: 

W6Jt Gmlny Mlchalowlce Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Warszawie 

ul.AI. Powsta!ic6w Warszawy 1 

05-616 MICHAtOWICE 
I Wyslac bez pisma przewodniego 

Numer identyfikacyjny REGON 
147824EC9D86D066

sporzetdzone na 

II 
013269290 

na dzieri 31-12-2014 r. 

Stan na koniec Stan na koniec roku 
roku poprzedniego biezetcego 

I. Fundusz jednostkl na pocz'\tku okresu (80) 210347172,14 421 899782,92 

1.1 . Zwi ~kszenie funduszu (z ty1ulu) 348419618,86 180046812,08 

1.1 .1. Zysk bilansowy za rok ubiegly 48 726 048,67 43715587,64 

1.1 .2. Zrealizowane wydatki budzetowe 79 105 002,26 93216 ,44 

1.1 .3. Zrealizowane platnosci ze srodk6w europejskich 0,00 0,00 

1.1.4. Srodki na inwestycje 16451 567,10 31 804 921 ,63 

1.1 .5. Aktua lizacja wyceny srodk6w trwalych 0,00 0,00 

1.1 .6. 
Nieodplatnie otrzymane srodki trwale i srodki trwale w budowie oraz wartosci 

10 978 268,83 4792506,71
niematerialne i prawne 

1.1 .7. Aktywa przej~te od zlikwidowanych lub polC\czonych jednostek 0,00 0,00 

1.1 .8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 

1.1 .9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok biezC\cy ',00 0,00 

1.1.10. Inne zwi~kszenia 193 158 732,00 6517 1,66 

1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z ty1ulu) 136867008,08 167413 1,67 

1.2.1. Strata za rok ubiegly 25750586,06 27987585,88 

1.2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 85323084,09 99720885,99 

1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodk6w obrotowych za rok ubiegly 29460,45 12093,38 

1.2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 21 585096,16 37783 118,95 

1.2.5. Aktualizacja wyceny srodk6w trwalych 0,00 0,00 

1.2.6. 
Wartost sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodk6w trwalych i srodk6w 

4 128725,35 710734, 12trwalych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

1.2.7. Pasywa przej~te od zlikwidowanych lub polC\czonych jednostek 0,00 0,00 

1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 

1.2.9. Inne zmniejszenia 50 ,97 1 199229,35 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (8Z) 421 899782 ,92 434532 1,33 

III. Wynik finansowy netto za rok biez,\cy (+ ,-) 
,..!... ~...- ...... ... ~ lJA ..a I Ll~ 
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111.1. zysk netto (+) 43715587,64 54624702,81 

111.2. strata netto (-) -27 987 585,88 -28 132 268,44 

IV. Nadwyzka dochod6w jednostek budzetowych, nadwyzka srodk6w 
obrotowych samorzqdowych zaktadk6w budzetowych 

12093,38 41332,94 

V. Fundusz (1I+,-III-IV) 437 615 691,30 460984048,76 

Informacje uzupetniajqce istotne dla oceny rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej : 

BeSTia 
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W6jt Gminy Michalowice przedklada Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy za 2014 rok, 

zgodnie z art. 270 ust.l ustawy 0 finansach pubJicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami). 

Sprawozdanie finansowe jednostki samorzqdu terytorialnego obejrnuje: 

o 	 bilans z wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego; 

o 	 lqczny bilans obejrnujqcy dane wynikajqce z bilans6w samorzqdowych jednostek 

budzetowych; 

o 	 lqczny rachunek zysk6w i strat obejmujqcy dane wynikajqce z jednostkowych rachunk6w 

zysk6w i strat sarnorzqdowych jednostek budzetowych; 

o 	 lqczne zestawienie zmian w funduszu obejmujqce dane wynikajqce z jednostkowych 

zestawien zmian w funduszu sarnorzqdowych jednostek budzetowych. 

Sprawozdanie finansowe zawiera lqczne dane 12 sarnorzqdowych jednostek budzetowych gminy. 

1. Bilans z wykonania budzetu Gminy 

Bilans z wykonania budzetu gminy za 2014 rok przedstawia sytuacj~ finansowq gminy w 

zakresie realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w i rozchod6w. W bilansie z wykonania 

budzetu ujmuje si~ operacje zwiqzane z wykonaniem budzetu grniny bez uwzgl~dniania danych 

poszczeg61nych jednostek organizacyjnych gminy (ich aktyw6w i pasyw6w) wraz z wykazaniem 

wyniku finansowego (nadwyzki lub niedoboru budzetu). W bilansie wykazywane Sq wszystkie 

zobowiqzania, zaciqgni~te w 2014 roku, jak i w latach poprzednich. 

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

Surna bilansowa na dzien 31 grudnia 2014 roku wyniosla II 871 008,73 zl. 

W aktywach na koniec roku: 

o 	 89,75% stanowiq srodki pieni~zne - 10654093,73 zl, obejmujqce srodki subwencji 

oswiatowej - 1 423 166,00 zl, przekazane w miesiqcu grudniu 2014 roku na miesiqc styczen 

2015 r., srodki na wydatki niewygasajqce - 4 815 018,51 zl, kt6rych faktyczna realizacja 

nastqpi nie p6Zniej niz do konca czerwca 20 IS roku, srodki budzetowe - 4 415 909,22 zl; 

o 	 10,25% stanowiq naleznosci i roszczenia - 1 216915,00 zl, z tego na naleznosci z tytulu 

udzia16w w podatku dochodowym od os6b fizycznych - 1 202 671 ,00 zl, naleznosci z 

urz~d6w skarbowych - 13 998,00 zl, i pozostale naleznosci - 246,00 zl; 

W pasywach na koniec roku: 

o 	 zobowiqzania stanowiq - 20 499 848,31 zl, z tego: 

zobowiqzania wobec budzet6w - I 865,79 zl, w tym; z tytulu zrealizowanych lecz nie 

przekazanych na rachunek budzetu pailstwa dochod6w zwiqzanych z realizacja zadan 



zleconych - 0,83 zl, niezwroconych do kOI1ca roku niewykorzystanych dotacji celowych z 

budzetu panstwa - 1 618,96 zl, i pozostale zobowiqzania - 246,00 zl; 

o 	 aktywa netto budzetu wynoszet (-) 10 077 611,84 zl, i obejmujet: 

wynik wykonania budzetu za 2014 rok - 1 689 109,04 zl (zrealizowane dochody 

przewyzszajet wykonane wydatki), 

nadwyzk~ budzetu - 6504 127,55 zl, (to wynik wykonania budzetu za 2014 rok 

powi~kszony 0 kwot~ wydatkow niewygasajetcych), 

niewykonane wydatki (rezerwa na wydatki niewygasajetce) - 4 815 018,51 zl, 

skumulowany wynik budzetu - (-) 16581739,39 zl, wynikajetcy z przeksi~gowan 

dochodow i wydatkow, 

o 	 inne pasywa 1 448772,26 zl, w tym srodki subwencji oswiatowej - 1 423 166,00 zl, 

przekazane w miesietcu grudniu 2014 roku na miesietc styczen 2015 r., oraz srodki 

pochodzetce z budzetu UE - 25 606,26 zl. 

2. L~czny bilans jednostek budzetowych 

Bilans jest podstawowet cz~sciet sprawozdania finansowego jednostki. Zawiera zestawienie 

aktywow i pasywow jednostki na poczettek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamkni~cia) okresu 

sprawozdawczego, w ktorym prezentowane set wartosciowo odr~bne skladniki majettkowe - aktywa 

i zrodla ich pochodzenia - pasywa. 

Aktywa informujet 0 wielkosci i postaci majettku a pasywa dostarczajet infonnacji 0 zrodlach 

finansowania tego majettku. Zgodnie z zasadet rownowagi bilansowej aktywa muszet si~ rownac 

pasywom. 

Podstawowy podzial aktywow to podzial na aktywa trwale i obrotowe. Do aktywow 

trwalych zalicza si~ m.in. grunty, budynki, urzetdzenia techniczne, srodki transportu, srodki trwale 

w budowie, naleznosci dlugotenninowe, natomiast w sklad aktywow obrotowych wchodzet m.in. 

materialy, naleznosci krotkoterminowe, srodki pieni~zne. 

Podstawowy podzial pasywow to podzial na wlasne zrodla finansowania - fundusze, 

zobowietzania oraz fundusze specjalne. 

Suma bilansowa na dzien 31 grudnia 2014 roku wyniosla 465249404,06 zl. 

W bilansie lqcznym jednostek budzetowych udzial majqtku trwalego w aktywach ogolem wynosi 

459882717,43 zl, co stanowi - 98,8%, zas majqtek obrotowy w wysokosci 5 366686,63 zl stanowi 

- 1,2%. 

Struktura pasywow przedstawia si~ nast~pujetCo: 

o 	 99,0% stanowi fundusz - 460 984 048,76 zl, z tego: 
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funduszjednostki - 434532947,33 zl, 


wynik finansowy - 26492434,37 zl. 


o 0,8% zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania - 3 524 635,66 zl, 

o 0,2% fundusze specjalne -740719 ,64 zl. 

Jednostki budzetowe realizujqce zadania publiczne prowadzq dzialalnos6, ktora me jest 

nastawiona na zysk. Zatern wynik finansowy (26492434,37 zl), rna tylko znaczenia bilansowe. 

Ustalenie wyniku finansowego to zarnkniecie ksiqg rachunkowych na ktore skladajq Sltt 

czynnosci zwiqzane z zakonczeniern roku budzetowego. Przeksittgowanie wyniku finansowego po 

zatwierdzeniu bilansu na konto funduszu jednostki powoduje zrniantt funduszu 0 roznictt 

uzyskanych przychodow i poniesionych kosztow. 

3. L~czny rachunek zyskow i strat jednostki (wariant porownawczy) 

Rachunek zyskow i strat to jeden obok bilansu z waZniejszych elernentow sprawozdania 

finansowego przedstawiajqcy efekty wykorzystania rnajqtku wykazanego w bilansie. 

Rachunek zyskow i strat (wariant porownawczy) to zestawienie osiqgnitttych w danyrn roku 

przychodow i wszystkich poniesionych w tyrn okresie kosztow. Celern tego zestawienia jest 

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

W sprawozdaniu tyrn wyroznia sitt poszczegolne obszary dzialalnosci: podstawowq 

dzialalnos6 operacyjnq, pozostalq dzialalnos6 operacyjnq, dzialalnos6 finansowq, skutki zdarzen 

nadzwyczajnych. 

Glownq pozycjtt przychodow netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej, ktore wynoszq 

99324532,77 zl, stanowiq przychody z tytulu dochodow budzetowych w kwocie 92 459 788,71 zl, 

oraz przychody netto ze sprzedaZy produktow 6864744,06 zl (rn.in. wplywy za pobor wody i 

zrzut sciekow oraz z dzierzawy skladnikow rnajqtkowych). 

Glownq pozycjtt w kosztach dzialalnosci operacyjnej, ktore wynoSZq 72 546 163,14 zl, 

stanowiq rn.in. wynagrodzenia 30,4%, uslugi obce 26,4% (rn.in. zakup uslug rernontowych, zakup 

uslug zdrowotnych, zakup uslug telekornunikacyjnych, utrzyrnanie drog, uslugi transportowe, 

pocztowe), arnortyzacja 15,7% oraz ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownikow 

(glownie spoleczne) 9,1 %. 

W kosztach finansowych, ktore wynoSZq 958 864,81 zl, stanowiq odsetki od zaciqgnitttych 

kredytow i odsetki od naleznosci funduszu alirnentacyjnego. 
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4. L~czne zestawienie zmian w funduszu jednostki 

Ostatnim elementem skladowym sprawozdania finansowego jest zestawienie zmlan w 

funduszu jednostki. Jego gl6wnym zadaniem jest przedstawienie informacji 0 zmianach 

poszczeg6lnych skladnik6w funduszu za biezqcy i poprzedni rok obrotowy jednostki. 

Fundusz jednostek na poczqtek roku wynosi 210 347 172,14 zl, zas na koniec 2014 roku 

wyni6s1 421 899782,92 zl. 

Zwi~kszenie funduszu jednostek w kwocie 180 046 812,08 zl, nastqpilo przede wszystkim z 

tytulu zrealizowanych wydatk6w budzetowych - 93216758,44 zl, zysku bilansowego za rok 

ubiegly - 43715587,64 zl, srodk6w na inwestycje - 31804921,63 zl, nieodplatnego otrzymania 

srodk6w trwalych i srodk6w trwalych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

4 792 506,71 zl, i z innych zwi~kszen - 6 517 037,66 zl, z tytulu zrealizowanych wydatk6w 

niewygasajqcych za rok 2013. 

Zmniejszenie funduszu jednostek wynosl 167 413 647,67 zl. G16wne pozycJe to 

zrealizowane dochody budzetowe - 99720885,99 zl, rozliczenie wyniku finansowego srodk6w 

obrotowych za rok ubiegly - ZWfOt srodk6w z dochod6w samorzqdowych jednostek budzetowych 

12093,38 zl, strata za rok ubiegly - 27 987 585,88 zl, dotacje i srodki na inwestycje - 37 783 118,95 

zl, oraz wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodk6w trwalych i srodk6w trwalych w 

budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych - 710 734,12 zl, inne zmniejszenia 

1 199229,35 zl, m. in. z tytulu wyksi~gowanych koszt6w srodk6w trwalych. 

Wynik finansowy netto za rok biezqcy wynosi 26 492 434,37 zl. 

Sprawozdania finansowe - bilans jednostek budzetowych, rachunek zysk6w i strat jednostek oraz 

zmiany w funduszu jednostki Sq ze sobq scisle powiqzane w zakresie funduszu jednostki jak i 

wykazywanego wyniku finansowego za rok sprawozdawczy. 

WDJT G~ICHAtOWICEMN 
it 

mgr ini. sztof Grabka 

4 


