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Kod pocztowy: 44-240

Nazwa urzędu pocztowego: Żory

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

3600Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji :

Numer KRS: 0000125454

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2018-01-01

DataDo: 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true -
sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych :
False

Założenie kontynuacji działalnności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: True

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: True

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie,
że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po
połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem : False

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): Nie dotyczy

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru, w tym::

Szczegółowy opis obowiązujących w Spółce zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, przyjętych metod
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego zawarto w Zasadach (Polityce)
rachunkowości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Rozliczenia międzyokresowe
kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na
należności, z których zapłatą dłużnicy zalegają powyżej 6 miesięcy, na należności objęte postępowaniem
układowym, upadłościowym lub likwidacyjnym, a także na skierowane na drogę sądową Spółka tworzy odpis
aktualizacyjny. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych
lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy
tworzone są z tytułu: odroczonego podatku, odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, nagród
dla Zarządu, ryzyka spraw sądowych, kosztów opłat za usługi wodne, rezerwy na roszczenia wykonawców
(Konsorcjum ABM Solid S.A./ABM Silesia Sp. z o. o.) Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych
przez jednostkę jest uprawniona do świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia oraz nagród
jubileuszowych. Kwoty świadczeń pracowniczych przypadające do wypłaty w roku następnym po dniu
bilansowym są zaliczane do rezerw krótkoterminowych. Pozostała część rezerw zaliczana jest do rezerw
długoterminowych. Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe obliczona została metodą
indywidualną, dla każdego pracownika osobno. Wyceniona jest w oparciu o wartość bieżącą przyszłych,
długoterminowych zobowiązań Spółki z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Przyjęto
następujące założenia do obliczenia rezerw: 2,40 % - roczny wzrost wynagrodzenia 2,931 % - stopa
dyskontowa. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności dotacje otrzymane z
Funduszu Spójności, pożyczki umorzone WFOŚ i GW, prawo wieczystego użytkowania gruntu, środki
otrzymane od Gminy Żory na budowę sieci wodociągowej.
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

Wartości niematerialne (Wnip) oraz środki trwałe (ŚT) są wyceniane według ceny nabycia powiększonej o
koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem ŚT do stanu zdatnego do używania lub kosztów
wytworzenia (ŚT wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie), pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyz. dokonuje się metodą
liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
środek przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyz. z
wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
Wnip o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w
miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji. Metodę jednorazowego odpisu amortyz. stosuje się dla ŚT o
wartości wyższej niż 2.500,00 zł, lecz nie przekraczającej 10.000,00 zł. Do wyliczenia odpisów amortyz. ŚT,
jednostka ustala okresy i stawki amortyz. przewidziane w załączniku do ustawy PDOP. Wyjątek stanowią:
sieci których amortyzacja rozpoczyna się od 2009 r. w wysokości: 2% dla sieci kanalizacji deszczowej, 2,5%
dla sieci kanalizacji sanitarnej, 2,5% dla sieci wodociągowej; ŚT wybudowane w ramach „Kompleksowego
uporządkowania gospodarki wod.-ściek..” w wysokości: 4% dla budynków i budowli, 10% dla urządzeń i
instalacji; ŚT wybudowane w ramach „Uzupełnienie kompleksowego uporządk...” w wysokości: 4% dla
przepompowni ścieków (gr.2 KŚT), 4,5% dla budynków i budowli (gr.1-2 KŚT), 10% dla urządzeń i instalacji
(gr.4-6 KŚT); ŚT wybudowane w ramach projektu „Błękitne Niebo nad Starówką...” w wysokości 4%. Dla
celów podatkowych dla wszystkich ŚT stosuje się stawki podatkowe przewidziane w wykazie rocznych
stawek amortyz. z zał. do ustawy PDOP. ŚT w budowie wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w
wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (do
kosztów tych zalicza się m.in. odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie ŚT),
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nieruchomości i inne inwestycje nie stanowiące
aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie używane przez jednostkę, lecz nabyte w celu
osiągnięcia korzyści ekonomicznych wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy
z tytułu trwałej utraty ich wartości. Materiały wycenia się w cenach zakupu przy zastosowaniu metody
rozchodu FIFO (pierwsze przyszło-pierwsze wyszło). Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników
majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub wyceną do cen sprzedaży netto
pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. Należności
wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bieżących
wykazuje się w wartości nominalnej. Lokaty bankowe wykazuje się w wartości nominalnej, wraz z
przypadającymi na nie do dnia bilansowego odsetkami. Kapitały własne ujmuje się w wartości nominalnej wg
ich wartości. Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Zobowiązania
wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
wykazuje się wraz z przypadającymi do dnia bilansowego do zapłaty odsetkami. Rozliczenia międzyokresowe
przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności.

ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub
uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w
okresach, których dotyczą. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym.
Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży zaliczono wszystkie koszty związane z podstawową
działalnością. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: pozostałe przychody operacyjne pośrednio
związane z działalnością Spółki, na które składają się głównie: dotacje otrzymane z NFOŚ i GW, RPO,
naliczone kary umowne, rozwiązanie odpisów utworzonych na aktualizację wartości należności, otrzymane
odszkodowania, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie z Urzędu Miasta,
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych pokrytych umorzoną pożyczką z WFOŚ i GW, zamiana gruntów,
zwrot kosztów postępowania sądowego, wystawione refaktury, świadectwa pochodzenia energii,
przedawnione zobowiązania; pozostałe koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki, na które
składają się min: odpisy aktualizujące wartość należności, koszty likwidowanego majątku trwałego,
darowizny, odszkodowania zapłacone, koszty postępowań sądowych, koszty dotyczące refaktur,
wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, odpis aktualizujący świadectwa pochodzenia energii a
także przychody finansowe z tytułu odsetek i dopłat do odsetek i koszty finansowe z tytułu odsetek.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć
przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie
zakresie. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Spółka sporządza
rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:
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Nazwa pozycji: Informacja uszczegóławiająca Opodatkowanie

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami
podatkowymi. W 2018 roku Spółka zaliczyła w koszty podatkowe jednorazowy odpis amortyzacyjny od nowo
zakupionych środków trwałych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z
przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich
wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i
ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia
od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia,
ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności: aktywa z tytułu nagrody Zarządu, nagród jubileuszowych i
odpraw emerytalnych, aktywa na wynagrodzenia za 2018 r. wypłacone w 2019 r., aktywa na składki ZUS za
2018 r. wypłacone w 2019 r., aktywa z tytułu odsetek od kredytów naliczonych na 31.12.2018 r., aktywa z
tytułu ryzyka spraw sądowych, aktywa na różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a podatkową
dotyczącą środków trwałych, aktywa na odpis aktualizujący inwestycje długoterminowe, aktywa z tytułu
zobowiązań leasingowych, aktywa z tytułu opłat za usługi wodne. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku
dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w
związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości: dodatnie różnice przejściowe pomiędzy wartością
bilansową a podatkową dotyczącą środków trwałych, rezerwa z tytułu różnic pomiędzy wartością bilansową a
podatkową środków trwałych w związku z dokonaniem podatkowego jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego, rezerwa z tytułu różnic pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych w
leasingu, rezerwa z tytułu dopłaty do odsetek otrzymanych z NFOŚ i GW.

Bilans:

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Aktywa razem 265 482 991,43 268 508 262,44
A. Aktywa trwałe 260 113 111,57 259 096 166,94

I. Wartości niematerialne i prawne 18 333,51 53 357,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 18 333,51 53 357,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i
prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 253 062 961,48 252 282 737,04
1. Środki trwałe 245 379 743,97 246 378 245,69

a) grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu) 11 115 383,87 11 149 373,48

b) budynki, lokale, prawa do lokali i
obiekty inżynierii lądowej i wodnej 227 320 813,85 227 174 301,24

c) urządzenia techniczne i maszyny 5 809 502,92 6 760 494,31
d) środki transportu 1 052 204,24 1 209 099,27
e) inne środki trwałe 81 839,09 84 977,39

2. Środki trwałe w budowie 7 663 377,51 5 904 491,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 19 840,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 3 960 000,00 3 960 000,00

1. Nieruchomości 3 960 000,00 3 960 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
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3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 071 816,58 2 800 071,93

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 2 384 099,73 2 023 334,93

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 687 716,85 776 737,00
B. Aktywa obrotowe 5 369 879,86 9 412 095,50

I. Zapasy 395 985,73 401 249,86
1. Materiały 394 482,65 400 495,17
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi 1 503,08 754,69

II. Należności krótkoterminowe 4 141 911,12 3 493 187,44
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty: 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale

0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty: 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
3. Należności od pozostałych jednostek 4 141 911,12 3 493 187,44

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty: 3 669 209,80 3 185 317,04

– do 12 miesięcy 3 669 209,80 3 185 317,04
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

466 250,00 291 573,00
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c) inne 6 451,32 16 297,40
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 498 440,75 5 206 159,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 498 440,75 5 206 159,79

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00

c) Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne 498 440,75 5 206 159,79

– środki pieniężne w kasie i na
rachunkach 498 440,75 5 206 159,79

– inne środki pieniężne 0,00 0,00
– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe 333 542,26 311 498,41

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

Pasywa razem 265 482 991,43 268 508 262,44
A. Kapitał (fundusz) własny 83 952 405,33 79 500 665,28

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 68 733 000,00 66 968 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 767 665,28 9 960 196,28

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości
emisyjnej) nad wartością nominalną
udziałów (akcji)

0,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w
tym: 0,00 0,00

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w
tym: 2 938 000,00 1 765 000,00

– tworzone zgodnie z umową (statutem)
spółki 0,00 0,00

– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 1 513 740,05 807 469,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 181 530 586,10 189 007 597,16
I. Rezerwy na zobowiązania 9 100 015,33 6 747 224,28

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 2 962 731,44 2 480 948,72

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne 1 697 808,03 1 432 836,70

– długoterminowa 1 479 693,66 1 208 556,83
– krótkoterminowa 218 114,37 224 279,87

3. Pozostałe rezerwy 4 439 475,86 2 833 438,86
– długoterminowe 0,00 0,00
– krótkoterminowe 4 439 475,86 2 833 438,86
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II. Zobowiązania długoterminowe 54 912 094,35 63 907 952,41
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 54 912 094,35 63 907 952,41
a) kredyty i pożyczki 36 805 012,49 43 641 582,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych 17 800 000,00 20 000 000,00

c) inne zobowiązania finansowe 153 531,05 146 743,76
d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
e) inne 153 550,81 119 626,30

III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 886 994,23 12 453 074,66
1. Zobowiązania wobec jednostek
powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności: 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności: 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek 14 874 832,20 12 417 161,90

a) kredyty i pożyczki 8 853 676,52 8 153 234,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych 2 294 014,00 94 619,00

c) inne zobowiązania finansowe 66 432,69 48 618,62
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności: 1 093 667,00 814 886,85

– do 12 miesięcy 1 093 667,00 814 886,85
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i
usługi 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

867 406,45 993 834,48

h) z tytułu wynagrodzeń 333 063,03 312 801,83
i) inne 1 366 572,51 1 999 166,47

4. Fundusze specjalne 12 162,03 35 912,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe 102 631 482,19 105 899 345,81

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 102 631 482,19 105 899 345,81

– długoterminowe 99 428 458,82 102 696 322,44
– krótkoterminowe 3 203 023,37 3 203 023,37

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący
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bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym: 35 513 408,88 35 419 671,29

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 543 091,65 34 692 654,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)

-1 905 299,23 -229 041,84

III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki 870 853,79 955 704,40

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów 4 762,67 354,64

B. Koszty działalności operacyjnej 35 348 261,76 34 098 454,52
I. Amortyzacja 9 963 771,10 9 818 746,59
II. Zużycie materiałów i energii 7 552 871,68 7 021 688,65
III. Usługi obce 2 211 504,04 2 106 630,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: 6 752 629,25 6 904 509,84

– podatek akcyzowy 31 108,00 51 046,00
V. Wynagrodzenia 6 797 756,49 6 319 546,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia, w tym: 1 832 356,50 1 719 637,56

– emerytalne 617 306,96 580 271,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 232 740,03 207 340,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów 4 632,67 354,64

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 165 147,12 1 321 216,77
D. Pozostałe przychody operacyjne 4 010 918,70 3 407 961,30

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 3 003 378,24 3 003 378,24
III. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 1 007 540,46 404 583,06
E. Pozostałe koszty operacyjne 502 191,33 2 080 256,67

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych 3 978,43 382 020,00

II. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych 0,00 1 280 000,00

III. Inne koszty operacyjne 498 212,90 418 236,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 673 874,49 2 648 921,40
G. Przychody finansowe 496 339,82 588 297,50

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

– w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

b) Od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00
– w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 496 339,82 588 297,50
– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym: 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów
finansowych 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 2 241 777,34 2 172 426,59
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I. Odsetki, w tym: 2 225 277,34 2 164 926,59
– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym: 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów
finansowych 0,00 0,00

IV. Inne 16 500,00 7 500,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 928 436,97 1 064 792,31
J. Podatek dochodowy 414 696,92 257 323,31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 513 740,05 807 469,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO) 79 500 665,28 76 928 196,28

– zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO), po korektach 79 500 665,28 76 928 196,28

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
okresu 66 968 000,00 64 624 000,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1 765 000,00 2 344 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 1 765 000,00 2 344 000,00

– wydania udziałów (emisji akcji) 1 765 000,00 2 344 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
okresu 68 733 000,00 66 968 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9 960 196,28 9 352 617,40
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 807 469,00 607 578,88

a) zwiększenie (z tytułu) 807 469,00 607 578,88
– emisji akcji powyżej wartości
nominalnej 0,00 0,00

– podziału zysku (ustawowo) 807 469,00 607 578,88
– podziału zysku (ponad wymaganą
ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
– pokrycia straty 0,00 0,00

2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na
koniec okresu 10 767 665,28 9 960 196,28

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek okresu – zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości

0,00 0,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji
wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– zbycia środków trwałych 0,00 0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
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koniec okresu 0,00 0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
początek okresu 1 765 000,00 2 344 000,00

1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych 1 173 000,00 -579 000,00

a) zwiększenie (z tytułu) 2 938 000,00 1 765 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 765 000,00 2 344 000,00

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
koniec okresu 2 938 000,00 1 765 000,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 807 469,00 607 578,88
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 807 469,00 607 578,88

– zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach 807 469,00 607 578,88

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 807 469,00 607 578,88
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych
do pokrycia 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
okresu 0,00 0,00

6. Wynik netto 1 513 740,05 807 469,00
a) zysk netto 1 513 740,05 807 469,00
b) strata netto 0,00 0,00
c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu
(BZ) 83 952 405,33 79 500 665,28

III. Kapitał (fundusz) własny, po
uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

83 952 405,33 79 500 665,28

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej 0,00 0,00

I. Zysk (strata) netto 1 513 740,05 807 469,00
II. Korekty razem 9 678 062,18 11 865 921,19

1. Amortyzacja 9 963 771,10 9 818 746,59
0,00 0,00
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2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 607 641,09 1 630 046,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -29 388,07 0,00
5. Zmiana stanu rezerw 2 352 791,05 591 495,82
6. Zmiana stanu zapasów 5 264,13 -73 251,11
7. Zmiana stanu należności -648 723,68 1 347 240,11
8. Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów

155 453,45 595 255,72

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -545 187,88 -422 043,98
10. Inne korekty -3 183 559,01 -1 621 568,76

III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I±II) 11 191 802,23 12 673 390,19

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej 0,00 0,00

I. Wpływy 0,00 0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
– spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych 0,00 0,00

– odsetki 0,00 0,00
– inne wpływy z aktywów
finansowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
II. Wydatki 11 318 086,81 6 860 596,94

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 318 086,81 6 860 596,94

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I–II) -11 318 086,81 -6 860 596,94

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej 0,00 0,00

I. Wpływy 5 364 151,87 10 880 952,48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji
akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału

2 860 000,00 1 526 000,00

2. Kredyty i pożyczki 2 101 583,37 0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 9 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe 402 568,50 354 952,48

II. Wydatki 9 945 586,33 13 075 894,65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 0,00 0,00
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właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli,
wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 8 231 644,28 11 384 632,27
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego 99 628,88 70 666,14

8. Odsetki 1 614 313,17 1 620 596,24
9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I–II) -4 581 434,46 -2 194 942,17

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4 707 719,04 3 617 851,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 707 719,04 3 617 851,08

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 5 206 159,79 1 588 308,71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 498 440,75 5 206 159,79

– o ograniczonej możliwości dysponowania 455 086,55 4 096 041,06

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: Dodatkowa informacja

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Noty.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: Noty.pdf

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia przedstawiono w formie not w załączniku Noty

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość
łączna

z zysków
kapitałowych

z innych
źródeł
przychodów

Wartość
łączna

z zysków
kapitałowych

z innych
źródeł
przychodów

A. Zysk (strata) brutto za
dany rok 1 928 436,97 1 064 792,31

B. Przychody zwolnione z
opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

3 439 727,44 0,00 3 439 727,44 3 303 316,88 0,00 3 303 316,88

Rozliczenie dotacji (
Art: 12 Ust: 4 Pkt: 14
)

3 003 378,24 3 003 378,24 3 003 378,24 3 003 378,24

Przychody w
proporcji do
amortyzacji ( Art: 12
Ust: 4 Pkt: 14 )

186 558,84 186 558,84 186 558,84 186 558,84

Niezbyte świadectwa
pochodzenia energii (
Art: 12 Ust: 3a )

135 298,52 135 298,52 54 649,90 54 649,90

Odsetki naliczone ( 37 799,60 37 799,60 46 707,79 46 707,79

https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2019/07/27/BYBZ3K2i/Noty.pdf
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Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2 )
Nierozlicz.część
otrzym.nieodpł.prawa
użytkow.(likwidacja)
( Art: 12 Ust: 4 Pkt:
14 )

64 840,54 64 840,54 0,00 0,00

Pozostałe
(Możliwość łącznego
podania różnic o
wartościach niższych
niż 20.000 zł)

11 851,70 0,00 11 851,70 12 022,11 0,00 12 022,11

C. Przychody
niepodlegające
opodatkowania w roku
bieżącym, w tym:

14,52 0,00 14,52 315,05 0,00 315,05

Pozostałe
(Możliwość łącznego
podania różnic o
wartościach niższych
niż 20.000 zł)

14,52 0,00 14,52 315,05 0,00 315,05

D. Przychody podlegające
opodatkowania w roku
bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych
lat ubiegłych w tym:

42 606,95 0,00 42 594,34 11 941,91 0,00 11 921,56

Dopłaty do odsetek (
Art: 12 Ust: 1 Pkt: 2 ) 2 740,52 2 740,52 1 483,69 1 483,69

Poręczenia ( Art: 12
Ust: 1 Pkt: 2 ) 39 853,82 39 853,82 10 437,87 10 437,87

Pozostałe
(Możliwość łącznego
podania różnic o
wartościach niższych
niż 20.000 zł)

12,61 0,00 12,61 20,35 0,00 20,35

E. Koszty niestanowiące
kosztów uzyskania
przychodów (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

5 382 873,75 0,00 5 382 873,75 4 691 734,62 0,00 4 691 734,62

Koszty amortyzacji
środków trwałych
finans.z dotacji,
otrzym.nieodpł. ( Art:
16 Ust: 1 Pkt: 48 )

3 128 097,72 3 128 097,72 3 076 509,00 3 076 509,00

wpłaty na PFRON (
Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36
)

86 077,00 86 077,00 62 809,00 62 809,00

Darowizny ( Art: 16
Ust: 1 Pkt: 14 ) 33 300,00 33 300,00 28 900,00 28 900,00

Odpisy aktualizujące
( Art: 16 Ust: 1 Pkt:
26a )

164 184,71 164 184,71 1 393 782,16 1 393 782,16

Rezerwy ( Art: 16
Ust: 1 Pkt: 27 ) 1 871 008,33 1 871 008,33 107 662,89 107 662,89

Ubezpieczenie OC
zarządu ( Art: 16 Ust:
1 Pkt: 38a )

15 253,00 15 253,00 8 800,00 8 800,00

Koszty egzekucyjne (
Art: 16 Ust: 1 Pkt: 17
)

13 773,24 13 773,24 0,00 0,00

Koszty reprezentacji



27.07.2019 Przeglądarka e-sprawozdań finansowych w formacie XML

https://e-sprawozdania.biz.pl/show/ 14/15

( Art: 16 Ust: 1 Pkt:
28 )

3 359,30 3 359,30 10 313,44 10 313,44

Nierozlicz.część
otrzym.nieodpł.prawa
użytkow.(likwidacja)
( Art: 16 Ust: 1 Pkt:
48 )

64 840,54 64 840,54 0,00 0,00

Pozostałe
(Możliwość łącznego
podania różnic o
wartościach niższych
niż 20.000 zł)

2 979,91 0,00 2 979,91 2 958,13 0,00 2 958,13

F. Koszty nieuznawane za
koszty uzyskania
przychodów w bieżącym
roku, w tym:

559 828,27 0,00 559 828,27 587 875,07 0,00 587 875,07

Niewypłacone
wynagrodzenia i
nieopłacone składki
ZUS ( Art: 16 Ust: 1
Pkt: 57 )

324 886,31 324 886,31 321 526,32 321 526,32

Naliczone odsetki od
zobowiązań ( Art: 16
Ust: 1 Pkt: 11 )

234 941,96 234 941,96 266 348,75 266 348,75

Pozostałe
(Możliwość łącznego
podania różnic o
wartościach niższych
niż 20.000 zł)

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

G. Koszty uznawane za
koszty uzyskania
przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach
lat ubiegłych, w tym:

2 897 825,28 0,00 2 897 825,28 2 657 538,87 0,00 2 657 538,87

Wypłacone
wynagrodzenia i
opłacone składki (
Art: 15 Ust: 4g )

321 526,32 321 526,32 264 246,71 264 246,71

Różnica pomiędzy
amortyzacją
bilansową a
podatkową ( Art: 16i
)

2 269 803,71 2 269 803,71 2 161 692,40 2 161 692,40

Część kapitałowa
opłaty leasingowej (
Art: 15 Ust: 1 )

99 628,88 99 628,88 70 666,14 70 666,14

Jednorazowy odpis
amortyzacyjny ( Art:
16k Ust: 14 )

99 119,00 99 119,00 80 638,22 80 638,22

Zapłacone odsetki od
zobowiązań ( Art: 15
Ust: 1 )

107 747,37 107 747,37 80 295,40 80 295,40

Pozostałe
(Możliwość łącznego
podania różnic o
wartościach niższych
niż 20.000 zł)

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

H. Strata z lat ubiegłych,
w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym: 30 500,00 0,00 30 500,00 26 600,00 0,00 26 600,00

J. Podstawa
opodatkowania podatkiem
dochodowym

1 545 678,70 368 573,11
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K. Podatek dochodowy 293 679,00 70 029,00


