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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 10 256 849,46 9 490 299,75 A Fundusz 9 825 648,11 9 064 164,63

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I Fundusz jednostki 10 042 269,41 9 093 927,51

A.II Rzeczowe aktywa
 

trwałe 10 256 849,46 9 490 299,75 A.II Wynik finansowy
 

netto (+,-) -216 621,30 -29 762,88

A.II.1 Środki trwałe 10 197 378,28 9 338 822,36 A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 2 883,23

A.II.1.1 Grunty 0,00 0,00 A.II.2 Strata netto (-) -216 621,30 -32 646,11

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
10 026 464,30 9 227 124,23

A.IV Fundusz mienia 
zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia
 

techniczne i maszyny 153 219,80 102 827,85 B Fundusze placówek 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki
 

transportu 7 022,50 2 189,42 C Państwowe fundusze
 

celowe 0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki

 

trwałe 10 671,68 6 680,86
D Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

830 329,39 926 264,79

A.II.2 Środki trwałe w
 

budowie (inwestycje) 59 471,18 151 477,39 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 830 329,39 921 642,52

A.III Należności
 

długoterminowe 0,00 0,00 D.II.1 Zobowiązania z
 

tytułu dostaw i usług 123 647,63 66 510,41

A.IV Długoterminowe
 

aktywa finansowe 0,00 0,00 D.II.2 Zobowiązania
 

wobec budżetów 623 323,02 759 502,02

A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00
D.II.3 Zobowiązania z 
tytułu ubezpieczeń i

 

innych świadczeń
8 892,76 12 065,15

A.IV.2 Inne papiery
 

wartościowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowiązania z
 

tytułu wynagrodzeń 44 521,35 49 435,95
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A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00 D.II.5 Pozostałe

 

zobowiązania 1 219,20 1 645,97

A.V Wartość mienia

 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

D.II.6 Sumy obce 
(depozytowe,

 

zabezpieczenie

 

wykonania umów)

0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 399 128,04 500 129,67

D.II.7 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

147,41 0,00

B.I Zapasy 68 061,57 105 997,31 D.II.8 Fundusze
 

specjalne 28 578,02 32 483,02

B.I.1 Materiały 68 061,57 105 997,31
D.II.8.1 Zakładowy 
Fundusz Świadczeń

 

Socjalnych
28 578,02 32 483,02

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 4 622,27

B.II Należności
 

krótkoterminowe 304 009,06 363 836,43  

B.II.1 Należności z tytułu
 

dostaw i usług 252 211,72 298 718,93  

B.II.2 Należności od
 

budżetów 31 234,68 36 794,10  

B.II.3 Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych

 

świadczeń
0,00 0,00  

B.II.4 Pozostałe
 

należności 20 562,66 28 323,40  

B.II.5 Rozliczenia z 
tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

0,00 0,00  

B.III Krótkoterminowe
 

aktywa finansowe 24 032,98 30 295,93  

B.III.1 Środki pieniężne
 

w kasie 0,00 0,00  

B.III.2 Środki pieniężne 
na rachunkach

 

bankowych
24 032,98 30 295,93  

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 3 024,43 0,00  

Suma aktywów 10 655 977,50 9 990 429,42 Suma pasywów 10 655 977,50 9 990 429,42
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

Numer identyfikacyjny REGON

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Poniecu z/s w Drzewcach

Drzewce 48

64-125 Poniec

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

sporządzony na dzień: 

31-12-2018 r.

Gmina Poniec

410011414

0C9745D3B610404B

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

0,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a według  przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z
podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0,00

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej 

2019.04.26
Mariusz Bartz

Katarzyna Pisarczyk

0C9745D3B610404B
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Załącznik nr 12 do rozporządzenia  (Poz 1911) 

Załącznik 12. Informacja dodatkowa 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.   

1.1. nazwę jednostki 

  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach 

1.2. siedzibę jednostki 

  Budynek Hydroforni Drzewce 

1.3. adres jednostki 

  Drzewce 48, 64-125 Poniec 

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Poniec w zakresie: 
- produkcji i dostawy wody dla ludności gminy oraz innych odbiorców, 
- działalności eksploatacyjnej, konserwacyjnej, remontowej, modernizacyjnej urządzeń, budowli i obiektów 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowy urządzeń, budowli i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- planowania rozwoju bazy wodociągowej i kanalizacyjnej, 
- odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
- wykonywania usług związanych z działalnością Zakładu, a w szczególności budowy przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007):  
36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 
37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  01 styczeń 2018 do 31 grudzień 2018 roku 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki 

samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 

  - 

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w programie 
komputerowym w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera:- wykaz kont księgi głównej,- opis przyjętych 
zasad klasyfikacji zdarzeń,- zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi 
głównej. Przyjęte zasady rachunkowości zostały ustalone i wprowadzone do stosowania na podstawie 
Zarządzenia nr 8/2017 z dnia 27.12.2017 r.Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w 
ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach 
publicznych.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ustalonej w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych lub wyższej umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych stopniowo – miesięcznie. Środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne amortyzuje się począwszy od miesiąca, w którym przyjęto je do używania. Odpisów 
umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do 
używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.Zapasy obejmują materiały. 
Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję 
materiałów:- ilościowo-wartościową,- ilościową, wykaz takich materiałów ustala kierownik jednostki w 
zakładowym planie kont, określając jednocześnie sposób pozaksięgowej kontroli ich stanu i zużycia. Przyjęcie 
materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w 
przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen nabycia/zakupu wycenia się metodą cen 
przeciętnych.  

5. inne informacje 

  - 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 
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1.   

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 

zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - 

podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

 

Główne składniki aktywów trwałych 

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i  

prawnych oraz środków trwałych 

 

Umorzenie aktywów trwałych 

Tabela 2.  Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków 

trwałych 

 

 

A
k

tu
a
li
za

cj
a

Przychody p
rz

em
ie

sz
cz

en
ie

 

Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej                

      (4+5+6) Zbycie

L
ik

w
id

a
cj

a

in
n

e

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

(8+9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.
licencje na użytkowanie programów 
komputerowych 3 500,00           -                  -                     -                       3 500,00             

1.2. Programy 21 188,70         -                     -                       21 188,70           

I

Razem wartości niematerialne i prawne 
(1.1.+1.2) 24 688,70         -                     -                  -                  -                     -                  -                      -                     -                       24 688,70           

2.1. Grunty (grupa 0) -                     -                     -                  -                  -                     -                  -                      -                     -                       -                       

2.1.1.
Grunty stanowiące własność jst, przekazane w 
użytkowanie wieczyste innym podmiotom -                     -                      -                       -                       

2.2.
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2) 22 182 089,75  -                     136 338,50     -                  136 338,50       -                  -                      -                     -                       22 318 428,25    

2.2.1.
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do 
lokalu niemieszkalnego (grupa 1) 886 348,20        -                     -                       886 348,20         

2.2.2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) 21 295 741,55   136 338,50     136 338,50        -                       21 432 080,05    

2.3.
Urządzenia techniczne i maszyny 
(2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4) 655 547,51       -                     -                  -                  -                     -                  4 150,00            -                     4 150,00             651 397,51         

2.3.1. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) 59 324,76          -                      -                        59 324,76           

2.3.2.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania (grupa 4) 240 248,26        -                     -                     4 150,00             4 150,00              236 098,26         

2.3.3.
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 
(grupa 5) 231 721,29        -                   -                      -                       231 721,29         

2.3.4. Urządzenia techniczne (grupa 6) 124 253,20        -                      -                       124 253,20         
2.4. Środki transportu (grupa 7) 85 382,00          -                      6 156,60            6 156,60              79 225,40           
2.5. Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2) 27 128,49         -                     -                  -                  -                     -                  -                      -                     -                       27 128,49           

2.5.1

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane 
(grupa 8) 27 128,49          -                     -                      -                       27 128,49           

2.5.2 Inwentarz żywy (grupa 9) -                      -                       

II Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 22 950 147,75  -                     136 338,50     -                  136 338,50       -                  10 306,60          -                     10 306,60           23 076 179,65    

Wartość 

początkowa - stan 

na koniec roku 

obrotowego                 

     (3+7-11)Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika 

aktywów według układu w bilansie

Wartość 

początkowa - 

stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia wartości początkowej Zmniejszenia wartości początkowej

A
k

tu
a

li
za

c
ja

Amortyzacja za 

rok obrotowy Inne

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia 

(4+5+6)

stan na początek 

roku obrotowego                 

               (3-13)

stan na koniec 

roku obrotowego               

           (12-19)

13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1.
licencje na użytkowanie programów 
komputerowych 3 500,00           -                  -                     3 500,00            -                     -                       

1.2. programy 21 188,70         -                     -                     21 188,70          -                     -                       

I
Razem wartości niematerialne i prawne 
(1.1+1.2) 24 688,70         -                     -                  -                  -                     -                  24 688,70          -                     -                       

2.1. Grunty (grupa 0) -                     -                      

2.1.1.
Grunty stanowiące własność jst, przekazane w 
użytkowanie wieczyste innym podmiotom -                      -                       

2.2.
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2) 12 155 625,45  -                     935 678,57     -                  935 678,57       -                  13 091 304,02   10 026 464,30  9 227 124,23      

2.2.1.
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do 
lokalu niemieszkalnego (grupa 1) 222 795,24        22 158,72       22 158,72          244 953,96         663 552,96        641 394,24          

2.2.2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) 11 932 830,21   913 519,85     913 519,85        12 846 350,06    9 362 911,34     8 585 729,99       

2.3.
Urządzenia techniczne i maszyny 
(2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4) 502 327,71       -                     50 391,95       -                  50 391,95         4 150,00        548 569,66        153 219,80       102 827,85         

2.3.1. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) 59 324,76          -                     59 324,76           -                     -                       

2.3.2.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania (grupa 4) 220 110,43        -                     5 818,20         5 818,20            4 150,00        221 778,63         20 137,83          14 319,63            

2.3.3.
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 
(grupa 5) 103 996,86        42 924,31       42 924,31          146 921,17         127 724,43        84 800,12            

2.3.4. Urządzenia techniczne (grupa 6) 118 895,66        1 649,44         1 649,44            120 545,10         5 357,54            3 708,10              
2.4. Środki transportu (grupa 7) 78 359,50         4 833,08         4 833,08           6 156,60        77 035,98          7 022,50           2 189,42             
2.5. Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2) 16 456,81         -                     3 990,82         -                  3 990,82           -                  20 447,63          10 671,68         6 680,86             

2.5.1

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane 
(grupa 8) 16 456,81          -                     3 990,82         3 990,82            20 447,63           10 671,68          6 680,86              

2.5.2 Inwentarz żywy (grupa 9) -                       -                     

II Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 12 752 769,47  -                     994 894,42     -                  994 894,42       10 306,60      13 737 357,29   10 197 378,28  9 338 822,36      

Wartość netto składników aktywów

Lp. Wyszczególnienie

Umorzenie stan 

na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

Zmniejszenie 

umorzenia

Umorzenie stan 

na koniec roku 

obrotowego 

(13+17-18)
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1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi infmormacjami 

  - 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

  - 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  - 

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

  - 
  

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 

  - 

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 

  - 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i 
stanie końcowym 

  - 

1.9. podział   zobowiązań   długoterminowych  o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z 
innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

  - 

b) powyżej 3 do 5 lat 

  - 

c) powyżej 5 lat 

  - 

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing 
operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z 
tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

  - 

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 

  - 

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych 
zabezpieczeń 

  - 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za 
nie 
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Tabela 3. Rozliczenia międzyokresowe 

 

 

 

Tabela 4. Środki pieniężne wypłacone na świadczenia pracownicze 

 

 

 

 

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i 

bierne według tytułów

Stan na początek 

roku obrotowego

 Stan na koniec 

roku obrotowego 

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Podatek od nieruchomości -                     -                     

Rozrachunki z dostawcami -                     4 622,27           

Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi -                     -                     
Opłata za usługi wodne -                     -                     

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe

1.14.

1.15.

-

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Wyszczególnienie liczba Kwota brutto 

1. Świadczenia urlopowe -                     -                     

2. Nagrody jubileuszowe 2 19 599,90         

3. Odprawy emerytalne i rentowe - -                     

4. Inne - -                     

Razem 2 19 599,90         

1.16.

2.

2.1.

2.2.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

-
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły 
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

inne informacje

-
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Tabela 5. Dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie 

kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które 

umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli: 

 

 

 

 

          Katarzyna Pisarczyk 2019-04-26 Mariusz Bartz 

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

 

koszt odsetek
koszt różnic 

kursowych

1.
zadań kontynuowanych z lat poprzednich i 
zakończonych w danym roku obrotowym -                     

2. 

zadań kontunuowanych z lat poprzednich , 

ale jeszcze niezakończonych w danym roku 

obrotowym 59 471,18          

Sieć wodociągowa Poniec-Wydawy-Zawada 59 471,18          

3.
zadań rozpoczętych i zakończonych w 

danym roku obrotowym -                      

4.
zadań rozpoczetych w danym roku 

obrotowym, ale jeszcze niezakończonych 92 006,21          

Sieć wodociągowa ul. Lipowa 32 067,73          

Sieć wodociągowa Teodozewo 59 938,48          

151 477,39       -                     -                  SUMA

Lp. Specyfikacja

Koszt środków 

trwałych w 

budowie w ciagu 

roku obrotowego

w tym:

2.3.

2.4.

2.5.

3.

-

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 
budżetowych

-

inne informacje

-

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

-

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które 
wystąpiły incydentalnie



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Drzewce 48

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
 

Poniecu z/s w Drzewcach

Numer identyfikacyjny REGON

410011414     

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:

64-125 Poniec

ABE343DD5316EF3E

Gmina Poniec

na dzień 31-12-2018 r.
sporządzony na

główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

ABE343DD5316EF3E SJO BeSTia
Strona 1 z 3

Katarzyna Pisarczyk Mariusz Bartz2019-03-29

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 2 549 067,70 2 935 001,72Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 2 549 067,70 2 935 001,72Przychody netto ze sprzedaży produktów

A.II. 0,00 0,00Zmiana 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. 0,00 0,00Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 3 690 913,09 3 972 995,48Koszty działalności operacyjnej

B.I. 985 966,15 973 932,35Amortyzacja

B.II. 848 303,59 903 286,53Zużycie materiałów i energii

B.III. 538 604,34 700 649,11Usługi obce

B.IV. 518 591,58 529 895,91Podatki i opłaty

B.V. 630 451,97 687 982,20Wynagrodzenia

B.VI. 147 527,78 165 268,69Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 21 467,68 11 980,69Pozostałe koszty rodzajowe

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

B.IX. 0,00 0,00Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 0,00 0,00Pozostałe obciążenia

C. -1 141 845,39 -1 037 993,76Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 942 175,28 999 953,26Pozostałe przychody operacyjne

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

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 942 175,28 999 953,26Inne przychody operacyjne

E. 16 256,77 744,85Pozostałe koszty operacyjne



główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

ABE343DD5316EF3E SJO BeSTia
Strona 2 z 3

Katarzyna Pisarczyk Mariusz Bartz2019-03-29

E.I. 8 931,54 0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na

 

wydzielonym rachunku

E.II. 7 325,23 744,85Pozostałe koszty operacyjne

F. -215 926,88 -38 785,35Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 4 364,73 9 022,47Przychody finansowe

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

G.II. 4 364,73 9 022,47Odsetki

G.III. 0,00 0,00Inne

H. 2 876,15 0,00Koszty finansowe

H.I. 0,00 0,00Odsetki

H.II. 2 876,15 0,00Inne

I. -214 438,30 -29 762,88Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 2 183,00 0,00Podatek dochodowy

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

 

L. -216 621,30 -29 762,88Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Drzewce 48

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w

 

Poniecu z/s w Drzewcach

Numer identyfikacyjny REGON

410011414     

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Adresat:

64-125 Poniec

894808010439C592

Gmina Poniec

na dzień 31-12-2018 r.
sporządzone na

główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

894808010439C592 SJO BeSTia
Strona 1 z 3

Katarzyna Pisarczyk 2019-03-29 Mariusz Bartz

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 11 196 181,80 10 042 269,41Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 52 322,72 96 156,21Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 0,00 0,00Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 0,00 0,00Zrealizowane wydatki budżetowe

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

I.1.4. 43 902,72 92 006,21Środki na inwestycje

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

I.1.6. 8 420,00 4 150,00Nieodpłatnie 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 0,00Inne zwiększenia

I.2. 1 162 843,93 1 155 724,54Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 220 704,73 214 438,30Strata za rok ubiegły

I.2.2. 0,00 0,00Zrealizowane dochody budżetowe

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

I.2.4. 0,00 0,00Dotacje i środki na inwestycje

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

I.2.6. 0,00 0,00Wartość 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. 942 139,20 941 286,24Inne zmniejszenia

II. 10 042 269,41 9 093 927,51Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. -216 621,30 -29 762,88Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 0,00 2 883,23zysk netto (+)

III.2. -216 621,30 -32 646,11strata netto (-)

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

IV. 9 825 648,11 9 064 164,63Fundusz (II+,-III)
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