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Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o
nakładach na śľodki trwałe

kwartał 2 rok 20'19

27-5s2 Baćkowice Janczyce 50

MlĘDZYGMlNNY ZAKŁAD GoSPoDARK| oDPADAMl KoMUNALNYMl SPÓŁKA Z oGRANlczoNĄ
oDPoWlEDZlALNoŚclĄ

E_mail sekretariatu dyrektora/prezesa Íirmy

Telefon kontaktowy w zakresie spoaądzonego sprawozdania:

E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdanĺa

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?
2 - podatkową księgę pzychodów i rozchodów

4 - brak wydzielonej ewidencji (kaľta podatkowa)

1A. Sprawozdanie Íinansowe sporządzane jest zgodnie z:
2 - Ustawą o rachunkowości

18. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa Íirmie w 20'ĺB roku?
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Úiäás dĺńjeńi';':|',;i::j.lil' ::ir\

B. Koszty działal ności operacyj nej (W. 09+ 1 0+'1 2+ 1 4+ 17 + 1 9+22+25) 4671

z tego

amortyzacja 330

zuŻycie materiałów i energii 1tli,.:1$i-li 620

w tym energii i\iii*iti 90

usługi obce 1224

w tym usługĺ podwykonawstwa

podatkĺ i opłaty 1116

w tym podalek akcyzowy

w tym ze sprzedaży produktów

wynagrodzenia 1 046

w tym ze stosunku pracy '101 0

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia iil:íg 226

w tym
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 197

wydatki z tytułu szko|enia pracowników
'!,ĺ;fuji|1i

21

pozostałe koszty rodzajowe 109

w tym
podróże służbowe 1

składki z tytułu ubezpieczeń majatkowych i osobowych ilill*tli. 64

wartość spaedanych towaróW i materiałów ĺi:aff
Cĺ. Zysk ze sprzedaży (w' 01-0B)>0 zp; 0

Cz. Strata ze sprzedaży (w' 01-0B)<0 412

D. Pozostałe przychody operacyjne (w' 29+30+31+32) |łiji6jÍi 19

z tego

zysk z tytułu rozchodu nieflnansowych aktywów tnĺałych ľiięb]łĺí

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych iišffi
dotacje ii:!\9ś

inne przychody operacyjne ii.ila.ä,iiř 19

w tym rozwiązane rezerwy ii\ri,g.š\

E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37) i 16

z tego

strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywÓw trwałych

aktualizacja wartości aktywów nieÍinansowych ifil''tB6,lt\

inne kosziy operacyjne 16

w tym
rezeruy na przyszłe zobowiązania

odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)

Fl.Zysk na działalności operacyjnej (w. 01_08+28-34)>0 1iĺĺ-ř0.ĺ\ 0

Fz. Stľata na działalności opeľacyjnej (W. 01-08+28_34)<0 409
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G. Przychody finansowe (w. 43+44+47 +48+49) |i|a?:!ł 1

z tego

dywidendy i udziały w zyskach ::,43ý

odsetki ;!|rAffi 1

w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych

w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) t!La,$ii!

zysk z tytułu rozchodu aktywów Íinansowych ll{í
aktualizacja wartości aktywów finansowych -ti{CIirt

inne przychody finansowe

w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi i!ĺ;sĺĺ:i:

H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56) 0

z tego

odsetki i:{bź]ll

w tym odsetki od kredytów ipoŻyczek

strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych

aktualizacja wartości aktywów Íinansowych 0Đl

inne koszty finansowe ;i:;5ii,t;:

w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ::",|'$ł:4

|ĺ' Zysk brutto (W, 01-08+28-34+42-51)>0 ł]li56.:

fz. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0 408

J. Podatek dochodowy 0

z tego
część bieżąca

część odroczona

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

Lĺ. Zysk netto (wiersze 01 -08+28-34+42-51 -60-63)>0

Le. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0 408
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Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
j:l]iila:|] :a1.:Í

i.1i66$
4259

w tym dotacje do działalności podstawowej

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4259

w tyln dotacje do produktów (wyľobów i usług)

Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapľacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) 1lt0.B.i! 0

Wartość zakupóW z impońu ogÓłem ĺo$ 0

w tyřr
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne lrtO,:,ł

import towaróW plzeznaczonYch do dalszej odsprzedaży

Podatek akcyzowy ogółem :łłiłlżiiil 0

w tym

od wyrobów krajowych (producent) i];l7,3ś

od towaróW sprowadzanych z zagranicy

od energii elektrycznej

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pelne etaty zjednym znakiem po przecĺnku (od początku roku do

końca okresu sprawozdawczego)

j,:/i:,(tl.t:L-|.ĺ

:|!:,a:!łÁł::

|:ii|:,ťť:::
47.4

Pracujący w osobach (stan w ostatniln dniu okresu sprawozdawczego) 47
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A. Aktywa trwałe i;!iQí]i! 4005 8934

w tym
należności długoterminowe ogÓłem U

ĺnwestycje długoterminowe ogółem

':i:00,ł

0

B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)
':"04 4414 6347

z tego

l. zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10) 12 2

z tego

materiały l:" 6:i;:' 12 2

połprodukty i produkty w ioku 0

produkty gotowe 0

towary U

zaliczki na dostawy i usługi U

ll. Należności krótkoterminowe ,,iil:,:i:. 'ĺ009 1 996

w tym

z tytułu dostaw i usług |::.AZ:ł 796 843

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

oraz innych tytułów publiczno-prawnych

i:lij'ili:|lL:ł

Ílłl
:|ź,|ir.!:.::!:a

133 'ĺ073

lll' lnwestycje krótkotorminowe i|iil|Ň 3372 4131

w tym krótkoterminowe aktywa finansowe 3372 4131

w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne tt:{b,i. 3372 4131

lV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Żl Żl8

C' Należne wpłaty na kapltał podstawowy .li'i!lĺ.-},i 0

D. Udziały (akcje) własne i::;iiľöíił 0

Aktywa razem (A+B+C+D) ili'iť0:ili 841 I 1 5281

Wyszczególnienie

i]ilišl:i::\,i.t!:.:::i:!'::a:i|!:,,.]ř r'i-łi:äliji:l!4,:tj,l

B. Zobowiązania ĺ rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14) ř]ii;gii;i 935'í

z tego

l. Rezerwy na zobowiązania :]!:iŻk

w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego ĺ,:a0'3ŕ

ll. Zobowiązania długoterminowe 0

w tym
z tytułu kredytow i pożyczek i:I.iO5rr:j

z tytułu emisji dłużnych papierlw wańoŚciowych iilffi
lll, Zobowiązania krótkotermĺnowe bez funduszy specjalnych i]i',lQÍ.::l 78 19

w tym

z tytułu dostaw i usług ii9^8$ 5932

kredyty i pożyczki i!;gÍĺ:łi, 4ôĄ

z tyiułu emisji dłużnych papierów war1ościowych

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi iił!í{,t

z tytulu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-

prawnych

,,;ffi
1117

z tytułu wynagrodzeń

lV. Rozlĺczenia międzyokresowe ĺi!,::1A''ił 1532
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lläii1ltiiiäitt]], i'jtiŘl]lliiiiiiii

ogółem nakłady (W.02+03+05+06+07+0B+09+ 1 0) 5329 0 0

w tym

grunty (grupa 0)

budynki i lokale oľaz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
(grupy 1 -2)

i;.,l.ła:,:.|

ĺ:ip-ę
.:ii.i,:!'!,;/,it

w tym melioracje szczegółowe (rodzď1226)

maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) t'{5.t:i.: 5329

środki transportu (grupa 7)

narzędzia, przyrządy, ruchomoŚci i wyposażenĺe (grupa B) ai07ś

inwentaz żywy (grupa 9) iiiiip$

Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sÍinansowanĺa
zakupu, budowy lub ulepszenia środka tnłałego orazzwiązane z nimi

różnice kursowe w okresie sprawozdawczym

::r:iiii]j"Ja\;.j

il::Q.

Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego' które pojej

zakonczeniu nie będą stanowiły środka trwałego
'iiiiif$
L:!'.:.0.\t

Z wańości ogółem pzypada na roboty budowlano-montażowe ',,źl:|t|
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0

Nakłady na wartości niematerialno i prawne - ogÓłem iiiĺił!:i: 0

w tym

autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne' licencje i koncesje

w tym

oprogramowanie komputerowe i..4a.ł

dokumentacja i projekty zagospodarowaniazłoŻ oraz oceny eksploatacji złóż, prawa ekspĺoatacji

gruntu związanego ze złożami
::].!lĺ:5]'i:

koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)

pľawa do wynalazkow, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych

koszty zakończonych prac rozwojowych itli:tg.iir

w tylĺ koszty prac ľozwojowych związanych z eksploatacją złÓż ffi.s:ĺ
wartość firmy iiĺ?p'ii

Nakłady na nieruchonlości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
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