
Informacja dodatkowa 
 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1
nazwa jednostki:

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”

1.2
siedziba jednostki:

Miasto Krotoszyn

1.3
adres jednostki:

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

1.4
podstawowy przedmiot działalności jednostki: 

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym związków międzygminnych oraz na 
podstawie Statutu.
2. Uczestnikami Związku są: Gmina Cieszków, Gmina Kobylin, Gmina Krotoszyn, 
Gmina Sulmierzyce, Gmina Zduny. 
3. Organami Związku są: 
- Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym,
- Zarząd Związku, który składa się z trzech do pięciu członków Zarządu, w tym 
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego i który wykonuje uchwały 
Zgromadzenia oraz realizuje zadania przekazane mu przez Zgromadzenie.
4. W okresie sprawozdawczym Przewodniczącym Zarządu była Pani Ewa Obal.
5. Zadaniem Związku jest gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin 
uczestników Związku oraz  przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gmin uczestników 
Związku na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,
 w tym odłów bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników Związku.

2.
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01.01.2021 – 31.12.2021

3.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Nie dotyczy.

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



Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady
rachunkowości obejmujące: 
a) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
b) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
c) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
- zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady 
klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich 
powiązania z kontami księgi głównej,
- wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe  na informatycznych 
nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji
w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
- opis systemu informatycznego, 
- system ochrony danych i ich zbiorów.

Ustala się, że rokiem obrotowym w Związku Międzygminnym "EKO SIÓDEMKA" w
Krotoszynie będzie okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego
roku kalendarzowego,  a  okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w
roku obrotowym.

Ustala  się  dla  Związku  Międzygminnego  „EKO  SIÓDEMKA”  metody  wyceny
aktywów  i  pasywów  w  ciągu  roku  i  na  dzień  bilansowy  oraz  ustalenia  wyniku
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia Związkowi prawo wyboru.
Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów:
1. Pozostałe  środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej  wielkości
ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy
amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w
miesiącu oddania do używania.
2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do
eksploatacji:

- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
-  pozostałe  środki  trwałe  oraz  wartości  niematerialne  i  prawne  o  wartości
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

W momencie  przyjęcia  pozostałych  środków trwałych  w koszty  i  z  chwilą  zapłaty
dekretu dokonuje się do klasyfikacji budżetowej.
3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe
podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi 
w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
4. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub Związku Międzygminnego
"EKO  SIÓDEMKA"  otrzymane  nieodpłatnie,  na  podstawie  decyzji  właściwego
organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
6. Ewidencję dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych umarzanych w 100% prowadzi się w księgach inwentarzowych 
i na kartach środków trwałych.
7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy



zastosowaniu  stawek  określonych  w  przepisach  o  podatku  dochodowym  od  osób
prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu.
8. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się 
i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto 
do używania.
9. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów
 i wydatków budżetowych.
10. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również do tych, do których stosuje się
przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w
momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału 
w wysokości odsetek należnych  na koniec tego kwartału.
11. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według
ich wartości wynikającej z ewidencji.
12. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w
walutach  obcych  wycenia  się  nie  później  niż  na  koniec  kwartału,  według  zasad
obowiązujących na dzień bilansowy.
13. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i
ich  rozliczenie”.  W  przypadku  opłat  z  góry:  prenumeraty,  wszelkie  abonamenty
ubezpieczenia  majątkowe  nie  podlegają  rozliczeniom  w  czasie  za  pośrednictwem
rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast 
w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
14. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego
konta  kosztów.  Materiały  biurowe  oraz  materiały  promocyjne,  które  w  momencie
zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty z pominięciem konta 310 (art. 17 ust. 2
pkt  4  uor),  na  ostatni  dzień  każdego  roku  obrotowego  nie  będą  podlegały
inwentaryzacji i nie będą ujmowane na koncie 310. 
15. Materiały wycenia się w cenach zakupu (nabycia).
16. W przypadku, gdy ceny zakupu  jednakowych albo uznawanych za jednakowe, ze
względu  na  podobieństwo  ich  rodzaju  i  przeznaczenie,  są  różne,  wartość  stanu
końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się przyjmując, że
rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów,
które Związek najwcześniej nabył.
17. Na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” księguje się:

- koszty dotyczące budowy środków trwałych,
- ulepszenia środków trwałych,
- zakupy środków trwałych wymagających montażu,
- zakupy środków trwałych niewymagających montażu.

18. Zgodnie z zasadą istotności kwoty, które nie wpływają istotnie na wynik finansowy
można ujmować w roku budżetowym z którego pochodzi dokument.
19.  Uwzględniając  zakres  i  specyfikę działalności  Związku Międzygminnego "EKO
SIÓDEMKA" przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:

1) w księgach rachunkowych ujmuje się  na rzecz Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA” wszystkie osiągnięte przypadające przychody i  obciążające ją
koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie
od terminu ich zapłaty – na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.        



5. inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Stan WNiP na dzień 31.12.2021 r. wynosi 40 544,85 zł, w tym:
- o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł - 29 618,40 zł, 
- o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł – 10 926,45 zł.
W okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 stan WNiP  zwiększył się o kwotę 4 305,00 zł, tj. o 
zakup licencji na użytkowanie oprogramowania GOMIG – Moduł wymiany danych z 
PSZOK.
W roku 2021 WNiP zostały zamortyzowane w 100%.
Tabela. 1.1.1. Zmiana stanu środków trwałych i pozostałych środków trwałych w 
okresie 01.01.2021 – 31.12.2021.

Wyszczególnienie Grun
ty

Budynki,
lokale i
obiekty

inżyniernii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i

maszyny

Środki
transportu

Inne
środ
ki

trwał
e

Pozostałe
środki
trwałe

Razem

Wartość brutto na
początek roku 
obrotowego 

0,00 0,00 41 969,70 0,00 0,00 102 396,72 144 366,42

Zwiększenia, w 
tym:

0,00 3 627 820,00 1 305 214,50 520 222,35 0,00 298 341,75 5 751 598,60

- nabycie 0,00 3 627 820,00 1 305 214,50 520 222,35 0,00 298 341,75 5 751 598,60

- przemieszczanie 
wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia, w 
tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,00 541,00

- sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,00 541,00

- przemieszczenia 
wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość brutto na
koniec roku obr. 

0,00 3 627 820,00 1 347 184,20 520 222,35 0,00 400 197,47 5 895 424,02



Umorzenie na 
początek roku 
obrotowego 

0,00 0,00 32 584,80 0,00 0,00 102 396,72 134 981,52

Zwiększenia, w 
tym:

0,00 16 338,11 19 288,26 6 069,26 0,00 298 341,75 340 037,38

- amortyzacja 0,00 16 338,11 19 288,26 6 069,26 0,00 298 341,75 340 037,38

- przemieszczanie 
wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia, w 
tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,00 541,00

- sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,00 541,00

- przemieszczenia 
wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umorzenie na 
koniec roku 
obrotowego

0,00 16 338,11 51 873,06 6 069,26 0,00 400 197,47 474 477,90

Wartość netto 
na początek 
roku 
obrotowego

0,00 0,00 9 384,90 0,00 0,00 0,00 9 384,90

Wartość netto 
na koniec roku
obrotowego

0,00 3 611 481,89 1 295 311,14 514 153,09 0,00 0,00 5 420 946,12

1.2.
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka 
dysponuje takimi informacjami

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”  nie posiada informacji na temat 
aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych.



Tabela. 1.2.1. Wartość bilansowa i aktualna wartość rynkowa środków trwałych 
na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie Wartość bilansowa 

(stan na koniec roku obrotowego)

Aktualna wartość

rynkowa

Środki trwałe, w tym: 5 420 946,12 -

„1” Budynki i lok. oraz spół. prawo
do lok. użytkowego i spół. 
własnościowe prawo do lok. 
mieszkaniowego, w tym:

796 189,12 -

- magazyn- wiata 454 759,96 -

- budynki 139 513,26 -

- kontenery – magazyn odpadów 
niebezpiecznych

581 82,97 -

- kontenery socjalno - biurowe 143 732,93 -

„2” Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej, w tym:

2 815 292,77 -

- kanalizacje sanitarne i 
wodociągowe

393 010,22 -

- oświetlenie 221 767,38 -

- place Pszoku z drogami 
dojazdowymi

1 315 316,94 -

- ścieżki edukacyjne 126 255,19 -

- ogrodzenia 244 280,29 -

- plac do kompostowania 514 662,75 -

„3” - „6” Maszyny i Urządzenia 
techniczne, w tym:

1 295 311,14 -

 - klimatyzacja 6 569,43

- systemy monitoringu 70 965,87 -

- wagi samochodowe 117 457,31 -

- kontenery kompostujące 701 487,44 -

- zbiornik szczelny na ścieki 
przemysłowe

277 676,09 -

- kontenery o poj.  min. 36m3 121 155,00 -



„7” Środki transportu, w tym: 514 153,09 -

 - ciągnik rolniczy 514 153,09 -

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

Brak w/w odpisów aktualizujących.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Brak 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

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” posiada obce środki trwałe:
1. W roku 2021 Związek używał trzy urządzenia (drukarko-kopiarki) na podstawie 
umowy najmu zawartej z firmą Konica Minolta.  Wartość początkowa
w/w urządzeń nie jest znana jednostce.
2. Na podstawie Umowy Użyczenia i podpisaniu w dn. 12.10.2020 r. protokołu 
zdawczo-odbiorczego Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”  przejął od 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. :
- grunt o powierzchni 0,15 ha, o wartości początkowej 33 615,00zł
- budynek chemiczny o powierzchni użytkowej 119,05 m2,, o wartości początkowej
65 455,00 zł  i umorzeniu 12 488,18 zł.

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

W roku 2021 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” nadal posiada 1 udział o 
wartości 1 000,00 zł w Spółce Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
Ostrowie Wlkp.                                                                                                                        



Tabela. 1.6.1. Liczba i wartość papierów wartościowych.
Wyszczególnienie Stan na koniec roku obrotowego

Łączna liczba Wartość bilansowa

Akcje 0 0,00

Udziały 1 1 000,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0,00

Inne papiery wartościowe 0 0,00

RAZEM 1 1 000,00

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)

Tabela. 1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 
                       31.12.2021 r.
Grupa 
należności (wg 
pozycji 
bilansowych)

Stan odpisów 
aktualizujących 
na początek 
roku

Zmiana stanu odpisów w ciągu roku Stan odpisów 
aktualizujących 
na koniec roku 
obrotowego

zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie 

Pozostałe 
należności

79 170,00 369 280,00 - 338 763,00 109 687,00

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

Na początek roku obrotowego utworzono rezerwę ogólną w kwocie 40 000,00 zł, której
w trakcie roku nie zwiększono i nie wykorzystano.

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

Brak w/w zobowiązań.

b) powyżej 3 do 5 lat

Brak w/w zobowiązań.

c) powyżej 5 lat

Brak w/w zobowiązań.

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

Brak w/w zobowiązań.

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

Brak w/w zobowiązań.

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

Na 31.12.2021 r. Związek posiada zobowiązanie w postaci weksla własnego  
niezupełnego (in blanco).
Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” złożył do dyspozycji PKO BP SA weksel
własny niezupełny (in blanco) jako zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA z tytułu 
umowy kredytu w rachunku bieżącym z  dnia 04.01.2021 r. w kwocie 500 000,00 zł. 
W przypadku niedotrzymania warunków Umowy Kredytu, PKO BP SA ma prawo
w każdym czasie wypełnić ten weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu Wystawcy 
Weksla wobec PKO BP SA z tytułu Umowy Kredytu. 

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

Brak w/w rozliczeń międzyokresowych.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela. 1.15.1. Środki pieniężne na świadczenia pracownicze.
Wyszczególnienie Kwota wypłaconych środków pieniężnych

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 
roboczego

30,00

Płace i pochodne płac 1 149 701,98

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 525,89

Badania lekarskie pracowników 1 300,00

Odpis na ZFŚS 23 610,46

Szkolenia pracowników 7 244,15

RAZEM 1 245 412,48



1.16. inne informacje

W roku 2021 wzrosła wartość sumy Aktywów i Pasywów w Bilansie jednostki 
budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. Na powyższy wzrost miały 
wpływ po stronie:
1. Aktywów:
a) W roku 2021 zgodnie z zaplanowaną inwestycją na lata 2019-2021  zakończono 
budowę PSZOK-ów na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. 
W związku z powyższym stan na koniec roku „Środków trwałych” wykazuje wyższą 
wartość, a tym samym powoduje wzrost „Aktywów trwałych”.
b) W pozycji bilansowej „Należności długoterminowe” wykazane zostały należności z 
tytułu ustanowienia hipotek przymusowych w kwocie 80 279,64 zł.  W roku 2021, w 
celu  zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej  z tytułu opłaty za odbiór i za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustanowiono hipoteki przymusowe na rzecz 
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” .
c) „Pozostałe należności” to należności z tytułu dochodów budżetowych. Kwota
2 936 980,62 zł wykazana jako stan na koniec roku, to należności z tytułu opłaty za 
odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kar umownych naliczonych 
kontrahentom:
- Eneco Polska Sp. z o.o.,
- K2 Inżynieria Adam Kowalski,
- Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.
d) „Środki pieniężne na rachunkach bankowych” to środki pozostałe na r-ku 
bankowym ZFŚS w kwocie 4 307,10 zł oraz r-ku bankowym – depozytów, gdzie 
znajdują się wadia, zabezpieczenia wykonania umów w kwocie 138 635,22 zł.
2. Pasywów:
a) Wynik finansowy jednostki  stan na początek roku, to zysk netto w kwocie 
1 148 817,72 zł , natomiast stan na koniec roku to  zysk netto w kwocie 
3 926 419,02 zł.
b) W pozycji bilansowej „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” w kwocie 
3 184 573,75 zł  stan na koniec roku wykazane zostały m.in.  zobowiązania 
niewymagalne z tytułu niezapłaconych fv: za świadczenie usług odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych za m-c listopad i grudzień 2021 r., za usługi
Poczty Polskiej, za energię elektryczną.
c) „Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” - wykazane zostały 
wartości składek: na ubezpieczenia społeczne oraz Pracownicze Plany Kapitałowe  
naliczona od kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021.
d) „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń” - naliczone dodatkowe wynagrodzenie 
roczne za rok 2021.
e) W pozycji „Pozostałe zobowiązania” stan na koniec roku wykazana została między 
innymi  wartość nadpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.

W bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku 
wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1 818 635,54 zł, co oznacza, że wydatki roku 2021 
były wyższe od dochodów. Sytuacja ta spowodowała, że „Aktywa netto budżetu” z 
kwoty 2 881 802,18 zł (stan na początek roku) zmniejszyły się do kwoty 1 063 166,64 zł 
(stan na koniec roku).   



2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0,00 zł

2.2.
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, 
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Zgodnie z harmonogramem projektu prace związane z zadaniem pn. Budowa i 
modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO 
SIÓDEMKA” zakończyły się w roku 2021. Nowo powstałe Pszok-i uzyskały 
pozwolenia na użytkowanie:
- 18.10.2021 r. Sulmierzyce
- 18.10.2021 r. Zduny
- 25.11.2021 r. Kobylin - Rzemiechów
- 29.11.2021 r. Krotoszyn 
W związku z powyższym na dzień 31.12.2021 roku Związek nie posiada środków 
trwałych w budowie.

Tabela. 2.2.1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie

Koszt wytworzenia w latach
ubiegłych

Koszt wytworzenia w
bieżącym roku

ogółem ogółem

Środki trwałe w budowie 
oddane do użytkowania w 
roku obrotowym 2021

431 435,92 5 347 846,71

RAZEM 5 779 282,63

2.3.
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W roku 2021 nie wystąpiły przychody lub koszty incydentalne o nadzwyczajnej 
wartości.

2.4
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

Brak

2.5. inne informacje



Struktura przychodów i kosztów w Rachunku Zysków i Strat:
Struktura przychodów na koniec roku bieżącego:
1.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 27 922 504,15 zł
a) Przychody z tytułu dochodów budżetowych: 
- opłata za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- koszty upomnień,
- składka członkowska,
- opłata produktowa,
- dopłaty Gmin członkowskich pokrycie kosztów działalności bieżącej,
- dotacje z NFOŚiGW wypłacane w formie zaliczki.
2. Pozostałe przychody operacyjne – 96 385,20 zł
a) Inne przychody operacyjne:
- naliczone kary umowne,
- zwrot kosztów poniesionych w związku z ustanowieniem hipoteki przymusowej.
3. Przychody finansowe – 406 463,40 zł
a) Odsetki:
- odpisy aktualizujące naliczone odsetki,
- odsetki od nieterminowych wpłat.
Struktura kosztów na koniec roku bieżącego:
1. Koszty działalności operacyjnej – 23 327 961,01 zł.
2. Pozostałe koszty operacyjne – 788 099,02 zł.
- przedawnione należności – zaległości,
- opłata za wpis do księgi,
- zwrot do NFOŚIGW niewykorzystanej I części transzy zaliczki,
- zwrot pozostałej z rozliczenia składki inwestycyjnej dla gminy Krotoszyn.
3. Koszty finansowe – 382 873,70 zł
a) Odsetki:
- zwiększenie odpisów aktualizujących należności tj. naliczonych odsetek,
- naliczone odsetki od należności przedawnionych,
- prowizje i odsetki związane z uruchomieniem kredytu na w r-ku bieżącym na 
pokrycie przejściowego deficytu.

Wynik wykonania budżetu na koniec roku stanowi deficyt budżetu w kwocie
 1 818 635,54 zł, co oznacza, że wydatki roku 2021 przewyższyły dochody.
Inaczej natomiast wygląda sprawa wyniku finansowego, gdzie przychody roku 2021 są
wyższe od kosztów. Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” na koniec roku 2021
osiągnął zysk netto w kwocie 3 926 419,02 zł. 
Istotny wpływ na wynik finansowy jednostki w roku 2021 miały następujące 
zdarzenia: 
1. Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” w dniu 23 września 2021 r. podjął 
Uchwałę Nr XXIV/89/2021 w sprawie ustalenia zasad, wysokości i terminów dopłat 
gmin członkowskich. Na podstawie w/w uchwały gminy członkowskie zgodnie z 
obowiązującymi terminami zapłaty dokonały wpłat środków na r-k bankowy Związku
w kwocie 2 000 000,00 zł. Uzyskane środki zgodnie z uchwałą zostały przeznaczone na 
pokrycie działalności bieżącej.
2. Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” w 2021 r. otrzymał zgodnie z umową 
nr POIS.02.02.00-00-0015/17-00 dofinansowanie z NFOŚiGW w formie zaliczki na 
realizację zadania inwestycyjnego, w kwocie 3 485 217,16 zł. 
3. Wpływ na wzrost przychodów w porównaniu do roku 2020 miała również  zmiana 



stawki opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 18,00 zł na 
29,50 zł za 1 osobę wprowadzona Uchwałą Nr XVII/60/2020 Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 7 października 2020 r., która nastąpiła 
od 1 listopada 2020 r. i objęła cały rok 2021 r.
4. Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”  w dniu 23 września 2021 r. podjął 
Uchwałę  Nr XXIV/90/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki za pojemnik o 
określonej pojemności. Na podstawie tej uchwały od 01 listopada 2021 r. nastąpił 
wzrost stawek  za pojemniki odbierane z nieruchomości niezamieszkałych.
5. Naliczenie kar umownych dla:
- Eneco Polska Sp. z o.o.  w kwocie 100,00 zł,
- K2 Inżynieria Adam Kowalski w kwocie 3 585,20 zł,
- Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. w kwocie 92 500,00 zł.
6. W roku 2021 porównaniu do roku 2020 nastąpił również znaczny wzrost po stronie 
kosztów.
Na wzrost kosztów z działalności operacyjnej istotny wpływ na miały kategorie 
kosztów:
- „Amortyzacja”
- „Zużycie materiałów i energii” wpływ na wzrost tej kategorii kosztów wynika między
innymi  z jednorazowego umorzenia pozostałych środków trwałych oddanych do 
użytkowania na PSZOK-ach.
- „Usługi obce” w skład których wchodzą między innymi koszty związane ze 
świadczeniem usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z
wcześniejszym zakończeniem umów z operatorem, Zarząd Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” zobowiązany był do momentu rozstrzygnięcia nowego przetargu 
podpisać umowy uzupełniające, które dotyczyły świadczenia usług wg aktualnych 
wyższych cen rynkowych.
- „Podatki i opłaty” wzrost kosztów związany jest ze wzrostem podatków od 
nieruchomości.
- „Pozostałe koszty rodzajowe” - opłacenie między innymi polis ubezpieczeń 
majątkowych.
Na wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wpływ miały:
- „Pozostałe koszty operacyjne” w skład których zakwalifikowano przedawnione 
zaległości, zwrot do NFOŚIGW I transzy zaliczki oraz zwrot rozliczonej zaliczki 
składki inwestycyjnej.
Na wzrost kosztów finansowych wpływ miały:
- „Odsetki” na które składają się odsetki i prowizja od kredytu, naliczone odsetki od 
zaległości przedawnionych, odpisy aktualizujące naliczone odsetki.

3.
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak

       …......................     2022-03-22        ….................
     (główny księgowy)                    (rok, miesiąc, dzień)                  (kierownik jednostki)
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