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AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

I Środki pienięże 7 298 578,10 8 058 407,20 I Zobowiązania 11 107 777,95 9 898 591,35

I.1 Środki pieniężne 7 298 578,10 8 058 407,20 I.1 Zobowiązania
 

finansowe 11 107 777,95 9 886 418,46

I.1.1 Środki pieniężne
 

budżetu 6 936 841,60 7 719 302,89 I.1.1 Krótkoterminowe
 

(do 12 miesięcy) 3 768 966,30 3 644 788,27

I.1.2 Pozostałe środki
 

pieniężne 361 736,50 339 104,31 I.1.2 Długoterminowe
 

(powyżej 12 miesięcy) 7 338 811,65 6 241 630,19

II Należności i
 

rozliczenia 195 621,66 254 950,78 I.2 Zobowiązania wobec
 

budżetów 0,00 12 172,89

II.1 Należności
 

finansowe 0,00 0,00 I.3 Pozostałe
 

zobowiązania 0,00 0,00

II.1.1 Krótkoterminowe
 

(do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -4 823 228,89 -2 891 265,56

II.1.2 Długoterminowe
 

(powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania
 

budżetu (+,-) 1 805 007,72 1 953 321,02

II.2 Należności od
 

budżetów 195 621,66 253 974,65 II.1.1 Nadwyżka budżetu
 

(+) 2 165 469,72 2 292 425,33

II.3 Pozostałe
 

należności i rozliczenia 0,00 976,13 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00

III Rozliczenia
 

międzyokresowe 77 966,30 47 606,81 II.1.3 Niewykonane
 

wydatki (-) -360 462,00 -339 104,31

 II.2 Wynik na operacjach
 

niekasowych (+,-) 50 409,95 0,00

 II.3 Rezerwa na
 

niewygasające wydatki 360 462,00 339 104,31

 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00

 II.5 Skumulowany wynik
 

budżetu (+,-) -7 039 108,56 -5 183 690,89

 III Rozliczenia
 

międzyokresowe 1 287 617,00 1 353 639,00

Suma aktywów 7 572 166,06 8 360 964,79 Suma pasywów 7 572 166,06 8 360 964,79
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Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia dotyczące bilansu z wykonania budżetu Gminy Przemęt sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.

1.  Rozliczenie wolnych  środków za 2020 rok:

Gmina Przemęt na koniec 2020 roku posiada  wolne środki łącznie w kwocie 6.608.441,78 zł. Kwota ta wynika z

 

rozliczenia następujących pozycji bilansu z wykonania budżetu za 2020 rok:

   1) Zobowiązania finansowe (9.886.418,46 zł) pomniejszone                             
        o odsetki od kredytów i pożyczek (47.606,81 zł)                               +  9.838.811,65 zł 

                                                                             
    2)  Aktywa netto (- 2.891.265,56 zł) z wyłączeniem wydatków
          niewygasających (- 339.104,31 zł)                                                   -   3.230.369,87 zł
              
  
                                              WOLNE ŚRODKI                                       +     6.608.441,78 zł

                                                                                                          
2.  Rozliczenie pozycji w Pasywach – „Rezerwa na niewygasające wydatki” w kwocie   339.104,31 zł

      a)   Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020                            339.104,31 zł

3.  Rozliczenie pozycji w Pasywach – „Skumulowany wynik budżetu” w wysokości - 5.183.690.89 zł

     a)  BO 2020 r.                                                                                                                           -       7.039.108,56 zł
     b)  Przeksięgowanie wyniku wykonania budżetu - nadwyżki za rok 2019 ( z konta 961)         +       1.805.007,72 zł
     c)  Przeksięgowanie wyniku na operacjach niekasowych ( z konta 962)                                 +            50.409,95 zł
 
                                                                                                                               Razem:          -        5.183.690,89 zł

W kwocie 6.608.441,78 zł wolnych środków za rok 2020 znajduja się środki znaczone w wysokości 574.114,26 zł, co

 

wynika z następujących rozliczeń:

1. Rozliczenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 106.626,29 zł.
a) Plan dochodów 335.800,00 zł, wykonanie dochodów 335.782,95 zł = -17,05
b) Plan wydatków 477.006,00 zł, wykonanie wydatków 370.362,66 zł= + 106.643,34 zł

2. Środki na rachunku projektu "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów" w kwocie 104.753,35 zł
a) Wpływ dotacji w 2020 r. (852-85295-2007,2057,2059) w kwocie 160.000,00 zł + środki z 2019 r. stanowiące

 

przychody w 2020 r. kwota 385.253,26 zł
b) Poniesione wydatki z projektu (852-85295- par. z czwartą cyfrą "7" i "9") kwota 463.009,69 - 22.509,78 zł wkład

 

własny= 440.499,91 zł.

3. Środki na rachunku projektu "Żłobek naszych marzeń" w kwocie 208.412,59 zł
a) Wpływ dotacji w 2020 r. (855-85505- 2057,2059) w kwocie 250.470,72 zł  +   środki z 2019 r. stanowiące  przychody

 

w 2020 r.  kwota 460.528,96 zł
b) Poniesione wydatki z projektu (855-85505- par. z czwartą cyfrą "7" i "9") kwota 528.641,09 zł - 26.054,00 zł wkład

 

własny= 502.587,09 zł.

4.Środki na rachunku projektu "Absolwenci z przyszłością" w kwocie 154.322,03 zł
a) Wpływ dotacji w 2020 r. (801-80195 - 2057,2059) w kwocie 320.000,00  zł.
b) Poniesione wydatki z projektu (801-80195 - par. z czwartą cyfrą "7" i "9") kwota 165.677,97 zł
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