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Druk roboczy: ankieta tylko do wydruku – nie wysyłać
Mateusz
11.0.0.20130303.1.892433
Uwaga!
Ankietę należy wypełnić wpisując wartości w pola formularza. Po uzupełnieniu ankiety proszę zapisać zmiany w pliku PDF i następnie wysłać plik na adres:
 
ankiety@igwp.org.pl
 
 
W przypadku pytań proszę  o kontakt:
 
Marta Wojnowska
tel.: +48 52 376 89 16,
kom.: +48 608 328 798
e-mail: m.wojnowska@igwp.org.pl
Nazwa firmy: 
Miejscowość:
Ulica: 
Nr 
:       kierunkowy                    centrala      
:                                                                     
Internet:
 www. 
Województwo:
Ankieta przedstawiająca kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa.  za rok 2016
   Kod pocztowy:
   E- mail
   Telefon
Tak		 
Nie		   
Tak		 
Nie		  
 Tak		 
Nie		        
Zgadzam się na przetwarzanie danych zawartych w kwestionariuszu do przeprowadzenia analizy benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Opcja ta zapewnia pełną anonimowość.   
Zgadzam się na udostępnienie danych zawartych w kwestionariuszu innym przedsiębiorstwom, biorącym udział w projekcie  
Zgadzam się na udostępnienie danych zawartych w kwestionariuszu do publikacji na stronie internetowej www.igwp.org.pl [dane te to: Przychody ogółem, przychody ze sprzedaży, wynik operacyjny, wynik netto, amortyzacja,, aktywa, kapitał własny, inwestycje, zatrudnienie, długość sieci wodociągowej, długość sieci kanalizacyjnej, ilość wody sprzedanej, ilość ścieków odebranych]. Są to dane tożsame z danymi jakiesą zawarte w rankingach np. Polityki, Rzeczpospolitej. 
 
Przedsiębiorstwo wielobranżowe
: (wstaw „x” we właściwe pole)
 – 
TAK        
- NIE        
Forma organizacyjno-prawna:
  (wstaw „x” we właściwe pole)
  – przedsiębiorstwo państwowe 
  – zakład budżetowy 
  – gospodarstwo pomocnicze 
  – spółka akcyjna 
  – spółka z o.o.
              – spółka cywilna 
  – spółka wodna 
  – spółdzielnia                      
    – os. fizyczna prowadząca 
Wielkość przedsiębiorstwa wg ustawy o swobodzie działalności                            ospodarczej:
  (wstaw „x” we właściwe 
pole)
 – mikro 
 – małe 
 – średnie 
 – duże
Własność infrastruktury wod-kan:
 (wstaw „x” we właściwe pole)
 – majątek przedsiębiorstwa  
 – przedsiębiorstwo operatorskie  
 – własność mieszana 
działalność 
  – gmina ( pracownik, jednostka )
CZĘŚĆ EKONOMICZNA 
II. Majątek trwały w eksploatacji 
Dotyczy stanu na koniec roku objętego ankietą. Dane pozwolą określić wyposażenie przedsiębiorstw w majątek trwały w działach produkcji, przesyłu wody, oczyszczania oraz odbioru i odprowadzania ścieków, a także strukturę własności eksploatowanych środków trwałych i stopień zużycia majątku ogółem.
Dotyczy majątku będącego własnością przedsiębiorstwa, jak i majątku będącego w jego posiadaniu, na podstawie innych tytułów prawnych (np. lesasing, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie).
III. Struktura kosztów  
Struktura danych przedstawionych w części IV obejmuje jedynie koszty eksploatacji i utrzymania wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, tj. zarówno koszty bezpośrednie, jak i koszty pośrednie.
Koszty pośrednie należy alokować na rodzaje działalności według zasad przyjętych przez przedsiębiorstwo na podstawie tego rozporządzenia. Dane ustalane są na podstawie ewidencji księgowej kosztów za rok objęty ankietą(rok sprawozdawczy). Dotyczą kosztów faktycznie poniesionych. Przedstawiane są w tysiącach złotych.
Ogółem 2016 r.
Lp.
Majątek trwały
j.m.
Ogółem
Przedsiębiorstwo
Gmina
Inni
1.
Brutto ogółem
tys. zł.
Lp.
Wyszczególnienie
j.m.
2016 r.
1.
Amortyzacja ogółem: 	
tys. zł.
1.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
1.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
Lp.
Wyszczególnione
j.m.
Wykonanie 2016 r.
Plan 2017 r.
1.
Ogółem nakłady inwestycyjne
tys. zł.
1.1 Infrastruktura wodociągowa
tys. zł.
1.2 Infrastruktura kanalizacyjna
tys. zł.
2.
Materiał ogółem
tys. zł.
2.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
2.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
3.
Energia ogółem
tys. zł.
3.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
3.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
4.
Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem
tys. zł.
4.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
4.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
5.
Usługi transportowe i wynajem sprzętu
tys. zł.
5.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
5.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
6.
Usługi remontowe i konserwacyjne:
tys. zł.
6.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
6.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
7.
Pozostałe usługi obce ogółem
tys. zł.
7.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
7.1.1 Woda zakupiona
tys. zł.
7.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
7.2.1 Usługi oczyszczania ścieków
tys. zł.
8.
Podatki i opłaty ogółem
tys. zł.
8.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
8.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
9.
Pozostałe koszty ogółem
tys. zł.
9.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
9.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
10.
Razem koszty bezpośrednie
tys. zł.
10.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
10.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
11.
Koszty pośrednie
tys. zł.
11.1 Działalność wodociągowa
tys. zł.
11.2 Działalność kanalizacyjna
tys. zł.
12.
Koszty ogółem (10+11)
tys. zł.
IV. Wynik na działalności
w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
(wydzielonym zakładzie lub dziale wod.-kan.)
Celem pytania jest pozyskanie podstawowych danych finansowych dotyczących działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Dane te zbierane są od wszystkich jednostek prowadzących działalność wodociągowo-kanalizacyjną, niezależnie od ich osobowości prawnej. Obejmują one spółki prawa handlowego (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne), oraz pozostałe jednostki organizacyjne(np. zakłady budżetowe).  W tej części ankietowane jednostki uzupełniają dane finansowe za okres sprawozdawczy obejmujący rok, którego dotyczy ankieta.  Przychód ogółem (z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej): w tej rubryce wpisywana jest suma rubryki (a) "działalność wodociągowa" oraz rubryki (b) "działalność kanalizacyjna". Dane podawane są w tysiącach złotych. 
Dane uzupełniane w tej części nie odnoszą się do przychodu z całokształtu działalności jednostki, lecz jedynie do przychodów z działalności wodociągowo-kanalizacyjne.  Koszt ogółem (z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej) : w tej rubryce wpisywana jest suma rubryki (a) "działalność wodociągowa" oraz rubryki (b) "działalność kanalizacyjna". Dane podawane są w tysiącach złotych. Dane uzupełniane w tej części nie odnoszą się do kosztów całokształtu działalności jednostki, lecz jedynie do kosztów z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.  Wyniki brutto (ogółem): wynik brutto jest wynikiem z całokształtu działalności jednostki obejmującej sumę wyników: - na sprzedaży produktów i usług, -na pozostałej działalności operacyjnej oraz -na działalności finansowej jednostki.  Jeśli jednostka prowadzi działalność szerszą niż usługi wodociągowo-kanalizacyjne, wynik podawany w tej rubryce odnosi się do wszystkich obszarów działalności jednostki (a nie jedynie do działalności wodociągowo-kanalizacyjnej).  Wynik brutto na działalności gospodarczej zawiera korektę dotyczącą zdarzeń nadzwyczajnych. Wynik brutto(ogółem) podawany jest w tysiącach złotych. Jest on taki sam jak w rocznej sprawozdawczości finansowej jednostki.  Oddzielnie podawany jest wynik brutto na działalności wodociągowej i działalności kanalizacyjnej.
Wynik brutto na działalności wodociągowej obejmuje wszystkie kategorie kosztów i przychodów związanych z prowadzeniem działalności wodociągowej (wraz z korektę o zdarzeniach nadzwyczajnych związanych z tą działalnością). Wynik brutto na działalności wodociągowej (wraz z korektą o zdarzeniach nadzwyczajnych związanych z tą działalnością). Oddzielnie podawany jest wynik brutto dla działalności wodociągowo-kanalizacyjnej obejmujący sumę tych dwóch kategorii.
Lp.
Wyszczególnienie*)
J.m.
2016 r.
1.
Przeciętne zatrudnienie ogółem
etat
2.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2016
zł
V. Polityka kadrowa
Lp.
1.
2.
3.
Wyszczególnienie
Przychody ogółem (z podstawowej działalności wodociągowo - kanalizacyjnej) w tym:
 
1.1 Działalność wodociągowa 
 
1.2 Działalność kanalizacyjna 
Koszty ogółem (z podstawowej działalności wodociągowo - kanalizacyjnej) w tym:
 
2.1 Działalność wodociągowa
 
2.2 Działalność kanalizacyjna
Wynik brutto - ogółem (z całokształtu działalnośći przedsiębiorstwa)
j.m.
2016 r.
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
* w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym ( wydzielonym zakładzie lub dziale wod-kan )
VI. Bilans AKTYWA
Lp.
Wyszczególnienie
Pozycja
j.m.
Wartość na koniec okresu bieżącego
1.
Aktywa trwałe
A
tys. zł
2.
Aktywa obrotowe
B
tys. zł
3.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B IV
tys. zł
4.
zapas
BI
tys. zł
4.1 Wartość na koniec okresu poprzedzającego
4.2 Wartość na koniec okresu bieżącego 
tys. zł
5.
Należności krótkoterminowe
BII
tys. zł
6.
Suma Aktywów Ogółem (1+2)
tys. zł
VII. Bilans PASYWA
Lp.
Wyszczególnienie
Pozycja
j.m
Wartość na koniec okresu bieżącego
1.
Kapitał (fundusz) własny 
A
tys. zł
2.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
B
tys. zł
3.
Rezerwy na zobowiązania
B I
tys. zł
4.
Rezerwy długoterminowe na świadczenia emerytalne i podobne
B I 2 wiersz 1
tys. zł
5.
Pozostałe rezerwy długoterminowe
B I 3 wiersz 1
tys. zł
6.
Zobowiązania długoterminowe
B II
tys. zł
7.
Zobowiązania krótkoterminowe
B III
7.1 Wartość na koniec okresu poprzedzająceg
7.1 Wartość na koniec roku bieżącego
tys. zł
VIII. Rachunek zysków i strat (WARIANT KALKULACYJNY) 
8.
Fundusze specjalne
B III 3
tys. zł
9.
Rozliczenia międzyokresowe
B IV
tys. zł
10.
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
B IV 2  wiersz 1
tys. zł
11.
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
B IV 2  wiersz 2
tys. zł
12.
Suma Pasywów ogółem (1+2)
tys. zł
Lp.
Wyszczególnienie
Pozycja
j.m.
Wartość za badany rok
1.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
A
tys. zł
2.
Koszty działalności operacyjnej
B
tys. zł
3.
Amortyzacja
B I
tys. zł
4.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
F
tys. zł
5.
Zysk (strata) brutto
K
tys. zł
6.
Zysk (strata) netto
N
tys. zł
CZĘŚĆ TECHNICZNA 
1. Razem wydajność wg pozwolenia wodnoprawnego [m³/h]  
2. Bilans wody  
2.1. Woda pobrana z ujęć
 [w tys. m³, tj. dam³/rok]
 w tym
:  
2.1.1 
z ujęć powierzchniowych  
2.1.2 
z ujęć głębinowych    
2.1.3 woda pobrana na własne cele technologiczne   
2.1.3.1 Przed wtłoczeniem do sieci   
2.1.3.2 Po wtłoczeniu do sieci  
2.1.4. zakup hurtowy wody razem 
w tym:  
2.1.4.1 z zagranicy 
2.1.5. sprzedaż hurtowa wody razem   
w tym:  
2.1.5.1
 z zagranicy 
2.1.6. Woda zużyta na własne cele socjalne  
2.2. Woda wtłoczona do systemu wodociągowego [tys. m³, tj. dam
3
/rok] 
2.3. Woda dostarczona (zużycie wody) razem
[tys. m³, tj. dam
3
/rok]
z tego
: 
2.3.1
 gospodarstwom domowym
2.3.2
  na cele produkcyjne  
2.3.3
 pozostałe cele 
( jakie ?
)    
2.3.4 odbiorcom hurtowym
2.4.
Woda sprzedana ogółem [tys. m³, tj. dam
3
/rok
] 
2.4.2.1
 na podstawie wodomierzy 
W tym: 
2.4.2.1.1 wodomierzy ze zdalnym odczytem 
2.4.2.2 rozliczona ryczałtowo   
2.5 
Liczba wodomierzy ogółem            
2.5.1 
Liczba wodomierzy ze zdalnym odczytem  
2.6 Zużycie energii w procesie poboru, produkcji i dostarczania wody [kWh/rok]  
2.7 Liczba mieszkańców korzystających z wodociągu [osoby]  
2.8 Liczba mieszkańców obszaru działania przedsiębiorstwa* [osoby] 
3. Sieć wodociągowa 
3.1. Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami [km] 
w tym: 
3.1.1
 sieć magistralna 
3.1.2
  sieć rozdzielcza   
3.1.3
  łączna długość eksploatowanych przyłączy  
3.2. Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej w systemie GIS [km] 
3.3. liczba eksploatowanych przyłączy wodociągowych [szt.] 
3.4. Nowa sieć wodociągowa przyjęta do eksploatacji w roku [km]
3.5. Liczba awarii liniowych
na sieci
wodociągowej ogółem
[szt.]
3.6. Długość sieci oczyszczonej, płukanej w roku [km]  
4. Sieć kanalizacyjna 
4.1. Łączna długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami [km
] 
w tym: 
4.1.1
 kanalizacja ogólnospławna bez przyłączy 
4.1.2
 kanalizacja sanitarna bez przyłączy 
w tym 
4.1.2.1
 kolektory 
4.1.3
 kanalizacja deszczowa bez przyłączy 
4.1.4
 Łączna długość eksploatowanych przyłączy  
4.2. Długość oczyszczonej sieci zapobiegawczo-planowo [km]   
4.3. liczba eksploatowanych przyłączy kanalizacyjnych [szt.]
4.4. Nowa sieć kanalizacyjna przyjęta do eksploatacji w roku [km]
4.5. Wymieniona sieć kanalizacyjna w roku (łącznie z renowacją, czyli siecią wymienioną 
technikami bezwykopowymi) [km]  
W tym:  
4.5.1 technikami bezwykopowymi          (km)
4.6. Liczba mieszkańców korzystających z usług
w zakresie: 
4.6.1 odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną [osoby]    
4.6.2. odprowadzania ścieków wozami asenizacyjnymi) [osoby]  
4.7. 
Liczba mieszkańców obszaru działania przedsiębiorstwa [osoby]  
4.8. Liczba awarii liniowych
 (w tym zatorów) 
na sieci
kanalizacyjnej w roku
[szt.]
4.9. Liczba eksploatowanych przepompowni ścieków (bez przydomowych) [szt.]
4.10. Liczba awarii na eksploatowanych przepompowniach ścieków   
(bez przydomowych)[szt.] 
5. Ścieki
5.1.Roczna ilość ścieków przyjętych do systemu kanalizacyjnego (ścieki „zafakturowane”)  [tys. m³, tj. dam3/rok] 
5.1.1 Ilość ścieków dowożonych
5.1.2 ilość ścieków odebranych z innych systemów na zasadach hurtowych 
5.1.3 ilość ścieków przekazanych na inne oczyszczalnie  
5.2. Roczna ilość ściekó oczyszczonych [tys. m³, tj. dam3] 
5.2.1 Ilość ścieków oczyszczonych przez oczyszczalnie własne
5.2.2 Ilość ścieków skierowanych na inne/obce oczyszczalnie
5.3. Zużycie energii w procesie odbioru i oczyszczania ścieków [kWh/rok] 
Uwagi do części finansowej
 Imię:         
Nazwisko:                          
Telefon kontaktowy: 
Adres e-mail:                                                
Osoba do kontaktu dla części finansowej kwestionariusza 
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