
Sprawozdanie  finansowe  z działalności ROD „Górnik” za 2017 rok 

Bilans za 2017 rok po stronie Aktywów i Pasywów  wykazuje kwotę 243.790,86 zł 

Rachunek wyników wykazuje: 

Przychody łącznie z odsetkami bankowymi kwotę     61.644,45 zł 

Wydatki kwotę                                                                    55.796,96 zł 

Wynik dodatni                                                                       5.847,49 zł  

Środki pieniężne na dzień 01.01.2017 r.  ogółem wynosiły 33.410,24 zł, natomiast na dzień 

31.12.2017 r. ogółem wynosiły 42.181,09 zł, z czego:  

na rachunku podstawowym 21.201,14 zł, na depozycie 2.533,39 zł, na rachunku funduszu rozwoju 

18.446,56 zł         

Na saldo przychodów składają się wpłaty od działkowców z tytułu opłaty ogrodowej w kwocie 

69.547,81 zł, wpłaty składki członkowskiej w kwocie 2.778,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 

70,36 zł. Wykazana w sprawozdaniu finansowym opłata ogrodowa została  pomniejszona o 

partycypację należną Zarządowi Okręgowemu w Legnicy w kwocie 10.751,72 zł (0,07 zł należne PZD 

w Legnicy).                                                                                        

Pozostałe wpłaty zebrane od działkowców :  

Fundusz Rozwoju 7 osóbx400zł, 2 osobyx300zł, 8 osób x 200zł, 5 osób x 150zł = 5.750,00 zł                                                           

Fundusz Oświatowy 25 osób x 200zł = 5.000,00zł x 200 = 1.000,00 zł                                                       

Woda 1zł/m3 = 3.808,00 zł 

Energia elektryczna zebrana przez inkasentów = 3.404,80 zł                                                         

Opłata energetyczna 110 osób x 10zł, 1 osoba 12zł = 1.112,00 zł  

Śmieci 443 osoby x 18zł =  7.974,00 zł    

W 2017 roku koszty naszego ogrodu wyniosły 55.796,96 zł i obejmują między innymi: 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  na kwotę 17.073,69 złotych, w tym: 

koszty posiedzeń statutowych - 53,68 zł, organizacja walnego zebrania - 1.090,10 zł, świadczenia 

pieniężne Aktywu - 10 600,00 zł, organizacja i przeprowadzenie  „ Dnia  Działkowca” – 5.029,91 zł, 

Święto kwiatów – 300,00 zł                                                                      

KOSZTY ADMINISTRACYJNE na kwotę 38.723,27 zł, w tym: 

Zużycie materiałów i energii – 14.382,36 zł 

 energia elektryczna, woda miejska, paliwo do kosiarek, materiały do drobnych remontów i 

konserwacji, materiały  i narzędzia biurowe, materiały do zorganizowania Dnia Działkowca 

oraz przeprowadzenia konkursów, zakup zestawów biesiadnych, namiotu, lodówki, 

grzejników, betoniarki i drabiny 

Usługi obce – 10.645,69 zł 



 opłaty za abonament telefonów służbowych i Internet, opłaty pocztowe, bankowe, koszty 

transportu zakupionego sprzętu, utrzymanie strony i domeny internetowej, licencja ZAIKS, 

koszenie trawników 

Podatki i opłaty – 30,00 zł 

 opłaty sądowe 

Wynagrodzenia - 11.453,00 zł 

 usługi księgowe, zatrudnienie gospodarza Ogrodu, ocieplenie przedsionka hydrofornii z 

pomieszczeniami biurowo – oświatowymi, konserwacja rowu  

Ubezpieczenia społeczne – 866,88 zł 

 składki społeczne pracodawcy od umowy zlecenie gospodarza Ogrodu 

Koszty podróży – 334,32 zł 

 delegacje służbowe 

Pozostałe koszty – 1.011,02 zł 

 ubezpieczenie majątku ROD, wiązanki pogrzebowe 

Rozliczenie wody: 

Na dzień 01.01.2017 roku nadpłata za wodę wynosiła 6.838,92 złote. W 2017 roku przyjęto wpłaty od 

działkowców na kwotę 3.808,00 złotych, z czego na kwotę 5.000,00 złotych pokryto wydatki związane 

z oczyszczeniem z rdzy zbiorników na wodę oraz dokonano przeglądu stanu technicznego urządzeń 

hydroforni. Po rozliczeniu faktur za energię elektryczną i zużycia energii przez biuro i podliczniki 

przeksięgowano kwotę 1.691,43 złote z konta energii na konto wody. Nadpłata na dzień 31.12.2017 

roku wynosi 3.955,49 złote. 

Rozliczenie energii elektrycznej: 

Na dzień 01.01.2017 roku nadpłata na opłacie energetycznej wynosiła 962,00 złote. Koszty wydatków 

związane z przeglądem instalacji elektrycznej wyniosły 700,00 złotych. Od działkowców z tytułu 

opłaty energetycznej zebrano kwotę 1.112,00 złotych, z czego pokryto straty w wysokości 133,33zł. 

Nadpłata na opłacie energetycznej wynosi 1.240,67 złotych. 

Zaległa wpłata za 14 działek na kwotę 714,40 złotych, została uregulowana w 2017 roku. 

Rozliczenie śmieci: 

Koszty wydatków związanych z wywozem odpadów w 2017 roku wyniosły 7.800.00 złotych, 

natomiast wpłaty od działkowców zebrano na kwotę 7.974,00 złotych. Nadpłata wynosi 180,00 

złotych, w tym nadpłata w kwocie 6,00 zł za poprzedni rok. 

Brak wpłat za 2017r.: 

W 2017 roku 1 działkowiec nie wpłacił należnych opłat za działkę na kwotę 206,82 złote. 

Na koniec roku wynik finansowy wykazuje nadpłatę w kwocie 5.847,49 zł.  

Przedstawione sprawozdanie wnioskuję  przyjąć  jako rzetelne i prawdziwe. 

Sporządził:     księgowa ROD Bożena Jursza Zatwierdził: prezes zarządu ROD Tadeusz Korbut 


