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Wpľowadzenie do spľaw ozdania Íinansowego

Ad. I
Międzygminny Zal<ład Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

z siedzlbą Janczyce 50, 27-552 Baókowice, został utwoľzony Aktem
Notaľialnym Z ďnia 4 kwietnia 2013 roku.

Podstawowym pľzedmiotem działalności spółki Wg umowy jest świadczenie
usług publicznych w zakľesie zagospodarowania odpadów ) w szczególności

ľozbudowy i eksploatacji zal<łađu zagospodaľowania odpadów, utrzymania
czystości i porządku oraz urząđzen sanitarnych' wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.

Jednostka została utwoľzona Aktem Notarialnyn z dnia 4 kwietnia 20|3 ľoku
i jest zaľejestľowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
Kľajowego Rejestľu Sądowego pod numeľem 00004627 7 5, w dniu 24.05.Ż0I3ľ.

Ad.2
Czas tľwania Spółki jest nieograniczony.

Ad.3
Sprawozdanie finansowe zostało sporząđzone za okľes od 01.01.2017 do

3I.1Ż.2017.

Ad. 4

W skład MZGOK Sp. z o.o. nie wchoďzą wewnętľzne jednostki oľganizacyjne
sp or ząďzające S amo dzielne sprawozd ani a fi nans owę.

Ad. 5

Na dzien sporządzania spľawozdania finansowego nie Są nam znanę

okoliczności i zdarzenia, któľe świadczyłyby o istnieniu powaŻnych zagrożen
dla kontynuowania đziałalności gospoďaľczej przez Spółkę prZęZ co najmniej 12

kolejnych miesięcy i ďłuŻej.

Ad. 6

W 2017 roku nie nastąpiło poŁączenie Spółek.

.,,



Ad.7

Foľmat oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanię finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy
z đnia 29 września 1994 roku o ľachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 2342
z20l7 ľoku, zpőźniejszymi zmianami _ dalej ,,I'JoR'').

Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadľzędnych zasađ
rachunkowości, w sposób przewiďziany ustawą o ľachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków tľwałych oraz wartości
niemateľialnych i prawnych Spółka przyjęła następuj ące ustalenia:

. Składniki majątku o wartości poniżej 500 zł, Spółka zalicza bezpośľednio
w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia jest w przedziale od
500 zł do 3.500,00 zł składniki majątku odpisywane są jednorazowo po
ich wydaniu do uŻytkowania i ujmowane w ewidencji wyposażenia.

. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł Spółka
zalicza do środków trwałych lub waľtości niematerialnych i prawnych
i wpľowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Amortyzacja jest
dokonywana metodą liniową. Do dokonania odpisów amolÍyzacyjnych
lub umoľzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i pľawnych spółka stosuje stawki przewiđziane w Wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku
dochodowym od osób pľawnych.

Rzeczowe aktywa obrotowe mające postaó mater\ałőw nabytych w celu zuŻycia
na własne potrzeby, odpisane Są w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej
zfaktur.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości ustalenie stanu składników majątkowych
i dokonanie jego wyceny oraz pÍzęprowadzenie korekty kosztów o wartość tego
stanu następuje nie pőźniej niżna dzien bilansowy zgodnie z art. 17 ust. 2. pkt. 4
ustawy o rachunkowości.

Zapasy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Spółka przyjęła zasadę
ustalania ľozchodu: pieľwsze przyszło - pieľwsze wyszło.
Należnościwykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Rachunek zysków i stľat Spółka sporząđziła w waľiancie poľównawczym.

Sporządzono dnia, 27.03.2018 r.
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'Wyszczególnienie Dane ża rok
|.;,51,,l2;201ô 31,12.2017

Ä Przvchodv rretto ze sprzedażv i zrórvnane z nimi. rv tvm: 6 783 661,66 7 092934'3Ą

- od ieĺĺnoste k oowíazanvclr
I Pľzvchoclv netto ze sorzedażv oľoiltlktów 6 783 661 ,66 7 092934.34
II Zlĺialla stanu produktów (zwiększenic _ waľtość doĺlatnia,

zmnieiszenie _ waľtość uielnna)
III Koszt rvvtrvoľzcnia nľorlrrktów tra rvłasnc nĺrtľzcbv ieĺlnostki
IV Pľzychocly nctto zc spĺzędaży towarĺ:lw i nlatcĺiałórv

B Kosztv ĺlzĺalalnoścĺ oneracvi nei 6 561 267,25 6 732 538,90
Amoľtvzacia 721 279,03 528 517,23

II Zużvcie rnateľiałów i errerstr 889 664,45 'l 044 585,19
III [Jsłuľi otlce 1 621 388,45 1 568 533,1 1

IV Poĺlatki i oołatv. w tvm: 909 189,00 1 033 827,00
-- oodatek akcvzowv

Wvnacrodzenia 't 845 914,76 1933925,17
VI Ubeznieczenia społeczlre i inne świadczenia. rv tvm: 413 960,69 431 838,45

-- emcltahre 171 714.35 183 379,38
VII Pozostałe kosztv ľoclzaiowe 159 870,87 191 312.75

VIII Wańośó soľzedanvch towaľów i mateľiałów
',źi:,lo'l"i1',,,..:'' ZÝśk1śtŕĺtĺ).Łe.sĺŤżeđĺżv(Ä-B),,,, :, ']:]'l1;: :'l iĺl]iľii;i:,ź22 394;4,| 360 395,44

D Pozostale nrzvchodv oĺreľacvi ne 45 529,92 87 616,61

I Zvsk z tvhllu ľozchoclu nicfinanso''rrych aktvwów tnvafuch 4 300,00 35 000,00

II f)otacic
III Aktualizacia wartości aktvwów nieÍinansowycll
IV Inĺre orzvchodv ooeracvine 41229,92 52 616,61

E Pozosĺale kosztv operacvine 0,00 0,00

I Stľata z tvtułu ľozchodu nicĺlnansowvch aktvwĺiw tľwalvch
Iĺ Aktualizacia rvartości aktvwórv niefi nansowvcľ
ĺII ĺnne kosztv ooeľacvine
Í' Zvsk ístrata) z dzialalności oneľacvinei íc + D - E) 267 924,33 448 0't2,05

G Przvchodv fünansolve 2751 .16 3 365,87

I Dvwidenĺlv i udzialv w zvskach. w tvln:
a) od'iednostek powiązanych, w tym:

_ w któĺĺch'iednostka posiada zaangaŻowanie w kapitale
b) od icdrlostck oozostaľvch. w tvln:

_ w k'tóryclr iednostka posiacla zaangaŻowanie w kapitale
il Oclsetki. w Nm: 2 791,'t6 3 365,87

* oĺĺ ieĺĺnostek nowiazanvch
III Zysk z tytułu rozchodtl aktywów finansowyoh' w tym:

- w iednos{kach powiazanvch
IV Aktualizacia waľtości aktvwów fi nansowvch

Inne

H Kosztv ĺinansorve 5172,73 612,02

Odsetki, rv tym: 5172,73 6't2,02
_ <1la ieĺJnostek ĺrowiazanvch

II slrata z tvtułu ľozchoilu aktvwów ĺtnallsowvch. w tvm:
* w icĺlrtostkach nowiazalrvch

III Akfu alizaci a wartości aktvwórv ťtnatlsowych
IV Inne

I zYśk (střatá} bŕĺiffó.rF *.G ; H) 265 542.76 450 765.90

J Podatek dochodowv
K Pozostałe obowĺazkolve znrnieiszenia zvsku ízrviekszenia stratv)
L,tlt ZÝsk{śtřátĺü iĺ{'tto,ťt ; :J';.'Io 265 542.76 ::450 765.90

rachunkowych)
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Ii Rsj: 0000,16 

' 

? 7; ' ' "'ála jcdnostck iltnych niż banki, zakłacly lrbcz1ricczeń i zakłady ľeasckuľac.ji

spoľządzony na dzień: 31.12.2017
jednostka obIiczeniowa: Zł

stänlnĺ PÄsla:tryé] stiiń:ňá::"']l]ii
31i42.20'l6 3tr.12.2O1V:. 31'.1212016 t:.:,:31.12:2017',

A Aktvrva trwalc 40229s2.96 4 279 ô73.64 A KaDĺtał (fundusz) lvlasny 6 107 359.10 6 558 125,00

I
Waľtości niemateľialne
i rrľawnc

0,00 0,00 I Kapitał (fundusz) podstarvorvy 7 061 000,00 7 061 000,00

I
Koszty zakoliczonycIr pľac
ľozwojowych

II Kapital (fundusz) zapasorŤT'
w tvm:

2 Waľtość firmy

_ naĺlwyżka war1ości sprzedaży
(wartości emisyjnej) nad
wartością nomilralną udziałów
(akcji)

J
lnne waľtości niematęrialne
ipľawre

ITI
Kapitał (funĺlusz) z aktualizacji
wyceny, w tym:

4
Zaliczki na rvaľtości
niemateľialne i prawne

_ z tyfułu aktualizacji rvaľtości
godzirvej

n Rzeczowe aktywa trłvałc 4022952,96 4 279 673,64 TV
Pozostałc kapitaly (funduszc)
ľezerwowe' w tym:

Śĺodki tľwałe 4 022 952,96 4 239 933,64
- twoľzone zgodnie z umową

(statutem) spółki

a)
grunĘ (w tyn} prawo
użytkowallia wieczystego gruntu)

146 532,10 't46 532,10 * na udziały (akcjc) własnc

b)
budynki' lokale, pľawa do lokali
i obiekĺy inżynierii lądowej
i lvoclnej

3 'ĺ60 493'71 2 891 038,43 v Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 2't9183,66 -953 640,90

c) arzadz.enia techniczne i maszvnv 291 380,48 891 636,44 YT Zysk (strata) netto 265 542,76 450 765.90

d) środki transportu 413 725,86 302 355,86 \/II
odpisy z rysku netto rv ciągu
ľoku obľotowego
(wielkość ujemna)

e) inne środki tľwałe 10 820,81 I 370,8'l B Zobowiązanĺa i rezerrvy na
zolrorviązania

1 283 339,29 1265792,99

Ż Śľodki tľwałe w budorvie 39 740,00 I Rezeľrvv na zobowiazaniá 0,00 0,00

3
Zaliczki na śľo<lki tľwałc
w buclowie

Rezeĺwa z tytułu odloczonego
poĺlatku dochodowego

nt Nalcżności dlugotcľminowc 0,00 0,00 2
Rezęľwa na świadczenia
enreryta|lre i poĺlobnc 0,00 0,00

I Od iednostek oowiazanvch _ długoteľminowa

2
od pozostaĘch je<lnostek,

w których jeclnostka posiada
zaangażow anie rv kap itale

_ krótkotenninowa

3 Ocl pozostafuch ieclnostek 3 Pozostałe ĺezeľwv 0,00 0,00

IV Inrvcstvci c dluqotcrminowc 0,00 0,00 _ ĺlługoterminowe

I Nieruchomości _. kľótkotcľminowe

2 Waľtości nięmateĺialne i ĺlrawne tt Zob owiazania dłusoteľminorye 0.00 0,00

J
Długotcrminowc aktywa
flnansowe

0,00 0,00 I Wobec jeĺĺnostek powiązatlych

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 2
Wobec pozostaĘch jednostck,
w których jednostka posiada
zaangażolv anie w kapitale

- ułJziały lub akoje 3 Wobec oozostałvoh ieĺĺrlostek 0,00 0,00
_ inne ĺlaĺliery wartościowe a) kľeclvtv i oożvczki

_ uclzielone poŻyczki b)
z tytułu emisji ĺlłużnych
papieľów wartościowyclr

* inne długoteminowe aktyrł'a
finansowe

c) inne zobowiązania ľtnansowe
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b)
w poZoslałych j cdllostkaoh,
w któryoh jcĺllrostka posiaĺla
z'tltlngażow aĺíĺ: w kapitale

0,00 0,00 d) zobor.viąza rr i a rvcks lor.vc

_ uĺlziałv lub akcie e) tnlle

' inne papieĺy lvaľĺościorve IIT
Zgbolr'iązania ,

křótkoteřminolvc
1 283 339,29 1265792,99

uclzielotl c 1"loż.y cz.1<i I
Zob ow iązanitĺ wobec j ed nostek
powiązanyclr 0,00 0,00

_ iľrrle długoteľllinowe aktyrva
Íinalrsowc

a)
z' Lytułĺt dosĺaw i usług,
o okľcsie wylnagalllości 0,00 0,00

c) w noz<lstałvc[r iednostk acb 0,00 0,00 _ do 12 miesięcy
_ uclziały lub akcje * powyżej l2 micsięcy
_ inlre papieľy wal'Íościorve b) inne

_tldzielone poŻyczki Ż

Zobowiązarria wobec
pozostałych jcclnostck,
w któľych jedrrostka posiada
zaangażorvatric rv kapitalc

0,00 0,00

ínne długotcľmilrowc aktywa
finansolł,e

a)
z Ętułu dostarv i usłtlg, o okľcsic
wymagalrrości: 0,00 0,00

4 Inlre inwestvcic dłuí:oteľmluo\.vc ĺlo l2 micsięoy

v Dlug g(ermin oĺr'e ľożIĺczenia
lniędzyokľcsowc

0,00 0;00 _ powyżej 12 niesięcy

I
Aktywa z Ĺytułu odroczotrcgo
poclatlĺu clochoclowego

b) Innc

z Inne ľozliczenia
nriędzyokľcsowe -t

Zobowiązania wobec
pozostałyclr j eclnostck

1 133 666,23 1 089 830,33

B
t:,i,.1:.::u::ll:::r:.atr..'r :: r 

:

,r,ł,.ť'.9,l'o|iou
'..:,; j :,:.-:..,.1:, '.:i::

3 S4a,2a4;35 a) kreclyty i poŻycz'ki 126 859,70

I Zapasy 6 895,05 6 494,18 b)
z tytułu enrisji dhlżnych
papicľólv waľtościowych

Mateľiałv 6 895,05 6 494,18 c) innc zobowiązallia fi lrallsowc

2 Półpľodtll<ty i pľodulĺty w toku d)
z tyfułu dostaw i rrshrg,
o okľesie wymagalrlości :

132 654,23 127 093,83

-t Pľoclukty qotowc - ł1o 12 tĺiesiecv 132 654,23 127 093,83
4 Towalv _ nowvżci l2 miesięcv

5 Za\iczki na dostarvy i usługi o)
zaliczki otľzymalrc na dostawy
i trsługi

II Nalcżności krótkotcrminorr'c 792,649,46 939 Brt5,23 ĺ) zotrowiazania wckslowe

I
Nalcżności oĺl jeĺJnostck
porviązanych

0,00 0,00 s)

z tytułu poĺlatkórv, ceł,
ubezpieczeń społeczlrych
i zdľorvolnych oľaz innych
tytułĺ1w publiczlropľawnych

738 218,61 867 921,05

a)
z Ĺytułu cĺostaw i usług'
o okľesie spłaĹy:

0,00 0,00 h) z tytułu wynagľodzeń 83 293,70 91 815,45

clo 12 miesięcy I tnlle 52 639,99 3 000,00

-porvyżej l2 rnicsięcy 4 Futrdnsze speojahre 149 673,06 175 9ô2'66

b) ll'ute IV RoŻliczenĺa'micdzvłllrľesorve 0,00 0;00

2

Na leżlrości oĺĺ pozostałyoh
jedllostek, w któľych iccĺnostka
posiada zaangażowatlie w
kapitalc

0,00 0,00 I Ujernna wal1ośĺi ĺiľlny

a)
z tynlhl dostaw i usług,
o okľesie s1rłaty:

0,00 0,00 2 Inne ľoz1iczenia międzyokr'csowc 0,00 0,00

- ĺlo l2 miesiecv - długotcľluillowe
_ porvyżei 12 niesięcy _ kĺótkoteľnrírrowe

b) tltnc

J
Nalcżlrości ocl pozostałych
jedrrosĺek 792 649,46 939 815,23

a)
z tytuhl dostaw i usług,
o okľesie spłaty:

651 905,34 811 617,35

do l2 miesięcy 651 905,34 B1 1 617,35
_ nowvżci l2 rniesicov
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b)

ztytlułl;- podatkórv, dotacji, ceł,
ubezpieczeispołecznych
i zdrowotnych oraz innych
tytułów prrbl icznopľawnych

66 304,69 48 071,66

c) tnne 74 439,43 80126,22
d) dochodzone na dlodze sądowei

rIt l nwcśtvói é,kľótkoteľmin ovĺij ):ir::2'::9481358t9? 2573ö73;84

I
Kľótkoternrinowe aktywa
Íinansowe

2 546 358,97 2 573 573,8Ą

a) w iednostkach powiazanycb 0,00 0,00
_ udziaŁv lub akcie

- illne oaoierv waľtościowe

- udzielone pożyczkj
_ inne kľótkoterminowe aktywa

finansowe

b) w DozostałYch iednostkach 0.00 0.00

- u<lziałv lub akcie

- inne oapierv waŕościowe
_ udzielone pożvęzki

- inne kľótkoteľminowe aktywa
Íinansowe

c)
śľodki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

2 546 358,97 2 573 573,84

- ślodki pieniężne w kasie l rra
ľachunkach 2 546 358,97 2 573 573,8Ą

_ inne śľodki nienieżne

- inne akfuwa oienieżne

) Inne inwestycje
kľótkoterminowe

Nataĺ!4ĺ:.$.16,ną:'káLB!-.ĺÍ
(fundílsz) podstawowy '

ri'D:ł, Üłldĺlv (akcie)'wlasne,',,:,:,Ii,,',',],|',,

GŁlłvNY l'ii
ŕ"lą Ń-doĺx

.fT ab- i.p'łB ' . pľ* ł{ĺ,ĺ , \. .''
(Data i podpis osoby' któĺej powieĺzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

áľ03łp48
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kienrje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
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Dodatkowe infoľmacje i objaŚnienia

1. Infoľmacje i objaśnienia do bilansu

ll Zakľęs zmian gľup ľodzajowyclr śľodków tľwałych, waľtości niemateľialnych
i pľawnych.

ď waľtości niemateľialne i prawne - zmiany w ciągu ľoku 2017.

\X/aľtość poczatkowa
Stan na 31.12.2016 4.451,,00

Zal<ut>v

Sorzedaż i lilcwidacia
Staĺr na 31.1'2.2017 4.451.00

Umoľzeĺrie
Stan na 31.12.2016 4.451.,00

Umoĺzenie
Sotzedaż i lilĺwidacia
Stan na 31.12.201.7 4.451,,00

\ü7aľtości nctto waĺtości nicĺnatcľia]nvch

Stan na 31.12.201,6 0

St^" "

b/ śľodki trwałe - zmiany w ciągu roku20l7

- Środki tľwałe o waľtości powyżej 3 5O0 zł

Gľunty
własne

Budynki
i lokale

obiekty inż.
ladowęi

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
tľanSpoľĹu

Pozostałe
śľodki
tľwałe

Razem

Wartość
noczaŕkowa hrllŕfo
Stan na 31.12.2016 146.532,10 5.987.894,51 4.397.635,33 4.124.500,00 24.500,00 14.681.061,94

Zakupy i pl'zyjęcia,
pľzvięcia z budowy 704.949,96 704.949,96

Sptzedaż,
przekazaĺie
i likwiclacia

7.000,00 831.700,00 838.700,00

Stan na 3l.1Ż.20l'7 146.532.10 s.987.894.sr 5.095.58s.29 3.292.800"00 24.500.00 14.547.311,90
lJmoľzenie
Stan na 31.12.2016 Ż.827.400.80 4.t 06.2s4.8s 3.710.'774.14 13.679.19 10.6s8.r08.98
C)dois ľocznv 269. ss.28 104.694"00 I I 1.370.00 2.450,00 487.969.28
Spľzedaż
i likwidacia

7.000,00 831.700,00 838.700,00

Stan na 31.12.2017 3.096.85ó'08 4.203.948,85 2.990.444,14 16.129,19 10.307,378,26
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WaftoŚć netto

Stan na 3l.12.Ż016 146.532,10 3.160.493,71 291.380,48 413.725,86 10.820,81 4.022.95Ż,96

Stan na 3l.lŻ.20l'7 146.532,10 2.89ĺ.038'43 891.636,44 302.355'8ó 8.370,81 4.Ż39.933,64

- Sľodki tľwałe o waľtości do 3 500 zł.

c/Środki tľwałe w budowie:

Spółka w 2017 ľ. poniosła rrakłady na śľodki tľwałe w budowie w kwocie 39.740,00 zł
na zadanię inwestycyjne pn. ''Modeľnizacja sońowni - części mechanicznej instalacji
mechaniczno-biologicznęgo ptzetwarzania odpadów komunalnych w ZakŁadzie Utylizacji
odpadów Komunalnych w Janczycach"

d/ Inwestycje długoteľminowe nie wystąpiły w 2017 roku.

2l ođpisy aktualizujące waľtości długoteľminowych aktywów niefinansowych oľaz
długoteľmirrowych aktywów finansowych - nie występuje.

3/ Koszty zakoÍ|czonych pľac ľozwojowych oraz wartośó Íiľmy - nie występuje.

4/ Spółka nie posiada w uzytkowaniu wieczystym gľuntów.

5/ Spółka użytkuje śľodki trwałę tj. gľunty na podstawie umowy dzieúaw zawaftej
z Ekologicznym Związkiem Grrrin Dorzecza Kopľzywianki.
Czynsz płatny miesięcznie po wystawieniu faktuľy VAT.

6ĺPapiery wartościowe lub pľawa - nie występuje.

7/ Na koniec 20I] roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące war1ośi należności.

Gľunty
własne

Budynki
i lokale

Urządzenia
techniczne i

maszvnv

Śľodki
tľanspoľtu

Pozostałe
Środki tľwałe

Razem

Waľtość
rroczatkowa
Stan 31.12.2016

279.830,lŻ Ż79.830,lŻ

Zakupy i pľzy.jęcia
z budowy

40.547,95 40.s47,95

Spľzeclaż i likwidacja 17.338.52 17.338.52
Stan na 31.12.2017 303.039,ss 303.039.ss
Umoľzenie
Stan na
31.12.2016

279.830,12 279.830,12

Umoľzenie 40.547.9s 40.547,95
Spľzedaż i likrvidacia 17.338,5Ż r 7.338.s2
Stan na
31.12.2017

303.039,55 303.039,55
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8/ W 2017 roku wysokośi kapitału zakłađowego spółki wynosi 7.061.000,00 zł.
Kapitał zakładowy składa się z 7.06l ľównych udziałőw, o waĺ1ości nominalnej
1.000 zł kaŻdy udział.
Ekologiczrry Związek Gmin Dotzecza Kopľzywianki posiada 100 % udziałőw
w Spółce.

9/ Na dzien3I.12.2011 roku Spółka nie posiada kapitału Zapasowego i ľezeľwowego
oraz z aktualtzacji wyceny.

l0/ Pľopozycje co do sposobu podziału zysku zarok obrotowy 2017.
Pľoponowany podział zysku zarok}}I7 to pokľycie stľaty zlatubiegłych.

11/ Spółka w 2017 ľoku nie utworuyła rezeľw.

12l Zobowiązania o pozostałym na dzień bilansu okľęsie spłaty.

Stľuktuľa cZaSoWa według zapadŁoścí na dzięn 31.l2.20l7r.:

Zobowiązaniapowyżej 5 lat nie występują.

13l Zobowiązaniazabezpieczone na majątku - nie występuje.

tŁl 'Wykaz rozliczęn międzyok'esowyclr kosztów oraz rozliczen międzyokĺesowych
pľzychodów.

Do 1 roku tlowvżei 1 ĺoku do 3 lat RÁZEM
stäl1 lla

31.12.201.6 31.12.2017 31.12.2016 37.12.2017 31..12.2016 31.12.2017
1 . lcclĺrostcl< l-lĺlwiazanvch
a/ z tytułu clĺlstaw

i us]us
b/ innc

2. l)<lzostałl'cl'l icdrrostck:
a/ krccly6' ipożycz|<i 126.859,70 126.859.70

b/ z tytułu cnrisii
clł użrryclr 1la1licĺów
waĺtĺlściĺlwvcl-l
cf innc zob<>wiązaĺia
fĺransowc
ci/ z tytułu <Jostaw

i trsług
132.654,23 1Ż7.093,83 132.654,23 127.093,83

c/ r.alicz\<i ott?ym ic n
ĺlĺlstawv
ff z<>b<>wiązaĺia

wcl<slowc

g,/ z tytułu 1;odatl<ów,
ccł, ubcz'picczcĺi i inĺrych
świaciczr:ĺi

738.218,61 867.921,05 738.218,61 86',7.921,05

lr/ z tynlłu wl'nagĺodzeri 83.293.70 9 L8l 5.45 83.293,70 91.815,45
i/ innc 52.639,99 3.000,00 s2.639.99 3.000.00

1łazcĺn t.133.666.23 1.089.830.33 1.I33.666.Ż3 1.089.830,33
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a/ Ilozllczenla lnlcdzvokľesowe cz

Wyszczególnienie 3I.12'Ż016 31"12.2017

Ubezpieczenia I 8.1 86,10 ŻŻ.395,39

odsetki kľedyt 1.859,70

Prenulrreľata 1.796,r5 1.965,71

Razem 21.841,95 24.361,10

b l Roz|iczęni a mi ędzyokľesowe kľótkotermlnowe :

Stan na 31,.12.2016
Stan na 31.12.2017

2|.841,95 zł.
Ż4.36I,I0 zł'

c l Rozliczeni a nrięd zyokľesowe długoteľmino we :

Nie występuje.

d/ Rozliczenia międzyokľesowe pľzychodów:

Nie występuje.

15/ Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu-
powiązania - nie występuj e.

t 6 l Zob ow iązania waľun ko w e or az zob ow iązani a warunko w e zab ezpie c Zo ne na
majątku * nie występuje.

17l Składniki aktywów nie będących instľumęntami finansowymi wyceniane wg
waľtości godziwej - nie występuje.

2. Infoľmacje i objaśnĺenĺa do rachunku zysków i stľat.

1/ Stľuktuľa Ízeczowa i terytoľialna przychodów netto zę sprzedaŻy pľoduktów'
towarów i mateľiałów.

Soółka świadczv (wvkonuie i tylko odbioľcom

Pĺzychody Íretto ze sptzedaży 2016 tok 2017 rok Dynamika
kwota

Dynamika
r/

U sługi pr zyj ęcia, pr zetw oľzenia
i zagospodarowania odpadów

5.485.200,65 5.837.481,74 35Ż.Ż8I,09 6,42

Usłusi - tľanspoľt odpadów r.297.535,09 I'Ż53.425^20 -44.r09"89 -3,40

Pozo stałe usługi-asenizacyjne 925,92 2'0Ż7,40 1.101,48 I 18,96

Pozostałe pľzychody opeľacyj ne 45.529,92 87.616,61 42.086,69 92,44

Odsetki rachunek bankowy Ż.79I'16 3.365,87 574,71 20,59

Razem 6.831..982,74 7.183.916,82 351.934,08 5,15
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2l Spőłka spotządza ľaclrulrek zysków i stľat wg waľiantu poľównawczego.

3/ ođpisy aktua|izujące śľodki tľwałe - nie występuje.

4/ odpisy aktualizuiące waľtość zapasőw _- nie występuje"

5/ W roku obľotowyl1l 20|] nie miały miejsca przypadki zaniechania działalności.
Podobnej sytuacji nie pľzewiduje się teŻw ľoku rrastęprrym.

6/ Roz|iczenie pozycji ńŻniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób pľawnych od wyniku fitransowego (zysku, stľaty) bľutto:

7lKoszt wýwoľzenia śľodków tľwałych w budowie - nie występuje'

Wvnik Íinansowv brutto - Zysk 4s0.76s.90
Wvnik finansowv brutto - Strata 0

Pľzvchodv niebedace nľzvchodami ľoku bieżaceso : 0
0

Pľzychody włączone do przychodów podatkowych z2016 r. 0

0

Koszty niestanowĺące kosztów uzyskania pľzychodów w ľoku
bieżacvm í+)

50.614,33

Koszty nie związane z dziaŁalnością (szkolenia, rcprezenÍacja) 9.713,76

Aľtvkułv soożvwcze 916.99
Składki narzęcz oľsanizacii przyĺalęŻnośó nie iest obowiązkowa 6.364.00
Składki ZUS pľacodawcy dodatkowe wynagľodzenie ľoczne za20l7
(wypłacone w 1/2018)

26.044,58

Pozostałe koszty 7.575,00

Koszty uznane zakoszty uryskania pľzychodów w ľoku bieżącym
uiete w ksiepach lat ubiepľvch í-)

Ż4.687,48

Składki ZUS pracodawcy dodatkowe wynagľodzenie roczne za20l6
(wypłaconę w 2l20I7)

24.687,48

Dochód do opodatkowania 476.692,75

Stľata podatkowa 0

Odliczenia od dochodu w tym: 476.692,75

Odliczenie stľaĘ za rok2013 ŻĹ9.26l,98

odliczenie stľaty za rok20L4 257.430,77

Zmniejszenie dochodu - darowizny 0

Podstawa opodatkowania 0

Podatek dochodowy 0
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8/ odsetki oraz tőŻnice kuľsowe, któľe powiększyły cenę nabycia towaľów lub koszt
wytwoľzenia pľoduktów w roku obrotowym - nie występuje.

9ĺ\M 2017 ľoku zostały poniesione nakłady lra nietĺlransowe aktywa tľwałe:
Lp Nakłady na: Poniesione

w 2017 ľoku
Planowane

w 2018 ľoku

1 Sľodki tľwałe 704.949,96 200.000,00

- w tym dotyczące oclrľolry śľodowiska 704.949,96 200.000,00

2. Śľodki tľwałe w budowie 39.740,00 50.000,00

w tym dotyczące ochľony Śľodowiska 39.140,00 50.000,00

Razem 744.689,96 250.000,00

10/ Kwota i chaľakteľ poszczegőlnych pozycji pľzychodów i kosztów
o nadzwyczajnej wafiości lub któľe wystąpiły incydentalnie - lrie występuje.

3. Kuľsy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania Íinanso\ryego'
wyľażonych w walutach obcych.

W bilansie oľaz rachunku zysków i stľat nie występują pozycje, któľe wymagałyby
wyceny według kuľsów walut.

4. Infoľmacja i objaśnienia do ľachunku pľzepływów pieniężnych

Jednostka nie spoľząd za sprawozdania z przepływów śľodków pieniężnych, koľzysta
zezv,tolnieniazart.45 ust.2 i 3 UoR.

5. objaśnienia do zawarÍrych przezjednostkę umów' istotnych
transakcji i niektóľych zagadnień osobowych.

1/ Infoľmacj a o zawattych umowachprzez jednostkę nieuwzględnionych w bilansie -
nie występuje.

2lInformacja o tľansakcjachzawartychprzez jednostkę na innych warunkach niż
rynkowe ze stľonamipowiązanymi - nie występuje.

3/ Infoľmacja o przeciętnym zatrudnieniu w ľoku obľotowym 2077, z podziaŁem na
gľupy zawodowe.

Wyszczególnienie

Pľzeciętne
zatľudnienie

w osobach w ľoku
obrotowvm 2017

pľacownicy bezpośľednio pľodukcyjni 40

_ pľacownicy admini stľacyj ni 7

Razem
47

ałe
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4/ 'w ľoku 2017 wypłacono Radzie Nadzoľczej wynagľodzenia w następującej
wysokości:

Rada Nadzorcza 36.000'00 zł

5ĺ Członkowie Rady Nadzoľczej nie nają na dzięÍl bilansowy wobec Spółki
zob owiązan z týułu p oży czek.

6l Spľawozdanie finansowe sporządzane na dzięÍl 3I.12.Ż017r. nie podlega
obowiązkowelnu badarriu przez biegłego ľewidenta.

6. Błędy lat ubiegły"ho zdarzenia po dnĺu bilansowym oraz zmiany
polityki rachun kowości.

1/ Infoľmacja o pľzyclrodach i kosztach ztýułu błędów popełnionych w latach
ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny _ nie występuje.

2/ Infotmacja o istotnych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym anie zostały
uwzględnione w Spľawozdaniu finansowym - nie występuje.

3/ W ľoku obrotowym nie dokonano zmian polityki ľachunkowości.

4/ Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem zapewniają poľównywalnoŚó danych
w spľawozdaniu finansowym zarok20l6 ze sprawozdaniem ťtnansowym zarok201'7
i znajdują się w bilansie i raclrunku zysków i stľat.

7. Tľansakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące
konsolidacji.

t/ Infoľmacja o wspólnych pľzedsięwzięciach niepodlegaj ących konsolidacji - nie
występuje.
Spółka nie j est j edno stką powiązaną kap itałowo.

2 / Inťor macj a o tľansak cjach zj edno stkam i powiązanymi _ nie występuj e.

3/ Infoľmacja o spółkach, w któľyclr jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub
Ż0oÁudziału w ogólnej liczbie głosów w oľganie stanowiącym spółki - nie występuje.

4/Inťormacja o nie sporuądzaniu skonsolidowanego spľawozdania ťtnansowego - nie
występuje.

5/ Informacja o jednostce spoľządzĄącej skonsolidowane spľawozdanie finansowe na
najwyŻszym szczebIu grupy kapitałowej - nie występuje.
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8.

9.

Połączenia spółek' w przypadku sporządzanĺa spľawozdania
finansowego za okľes, w któľym to polączenĺe nastąpĺło.

W okĺesie sprawozdawczymnie nastąpiło połączenie aniprzejęcie innej jednostki.

Zagr ożenĺa dla kontyn uowanĺa działal ności.

W świetle posiadanych przez Zarząd infoľmacji nie występuje niepewnośó co do
kontynuowani a działa|ĺo ścĺ przez Spółkę w roku 20 l 8.

Zarządowi nie są znane Żadne inne informacje niz wymienione powyżej, ujawnienie
których mogłoby wpłynąó w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej
oraz wynik Íinansowy Spółki.

Sporządzono dnia, 27.03.2018 r.

GŁÓWNY I<SItjGowY
Ĺr,o ľlopĺ\

Ewa IÝaIeÜoJ \
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