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Sprawozdanie fi nansowe za okres
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Danejednostki
Nazwa: MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GoSPoDARKI ODPADAMI KoMUNALNYMI SP' Z

o.o.
Siedziba: JANCZYCE 50,27-552BAĆKoWICE

Kody PKD okreś|ające podstawową działalność spółki:

382t2

N umer identyfikujący podmiot:
KRS:0000462775

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest og raniczony
Nie dotyczy

3. okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 0]..0]..20].8 do 31-.12.2oL8

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawĺera danych łącznych

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie fĺnansowe sporządzone przy załoŻeniu kontynuowania działalnoścĺ
gospoda rczej przez jednostkę.
Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowanĺa działalności: Na dzień
sporzadzania Sprawozdania Finansowego występują okoliczności, które śwĺadczyłyby o
istnĺeniu zagrożeń dla kontynuowania działalności gospodarczej przezSpőłkę przez
conajmniej 12 kolejnych miesĺęcy i dłużej opisane w pkt 9.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy

7. Polityka rachunkowości

omówienie prryjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru:
Format oraz podstawa sporządzen ia s prawozdania fĺ na nsowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

wrześnĺa ]-994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 2342 z2017 roku, z
póŹniejszymi zm ianami _ dalej',UoR'').

Aktywa i pasywa wycenia sĺę przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowoścĺ, w

sposób przewidziany ustawą o rachunkowości'

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych Spółka przyjęł a następujące usta le nia:
. Składniki majątku o wartości poniżej 500 zł, Spółka zalicza bezpośrednio w koszty
zużycia materĺałów. Jeżeli cena nabycia jest w przedziale od 500 zł do 3.500,00 zł
składniki majątku odpĺsywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i
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ujmowane w ewidencji wyposażenia.
. Składnĺki majątku o wartości początkowej powyzej 3.500,00 zł Spółka zalicza do środków
tnłałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej
tych aktywów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Do dokonania odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazĺe rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.

Rzeczowe aktywa obrotowe mające postać materiałóW 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 przeprowadzenie korekty kosztów o wartość tego stanu następuje nie
później niż na dzień bilansowy zgodnie z art' 17 ust' 2. pkt. 4 ustawy o rachunkowości.

Zapasy wycenia się według rzeczywislych cen zakupu. Spółka pzyjęła zasadę ustalania
rozchodu: pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.

Należnościwykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Rachunek zysków ĺ Strat spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

8. Dodatkowe infoľmacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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BILANS

Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień Kwota na dzień
konczący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy rok obrotowy

ľ:-"'ľ)ľ):."::::: " " ^

4 005 1{ 7,80 4 279 673,64

l. WaÉości niematerialne i prawne

1. Koszty zakoŕlczonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. lnne wartości niematerialne i prawne

4 005 117,80 4 279 673,64

í_sĺ,íďäí7' aö**-' -*'a'żäô_0ää;ół-

146 532,10 146 532,10

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

ll|. Należności długoterminowe
1' od jednostek powiązanych

2. od pozostałych jednostek, w ktÓrych jednostka
posiada zaangaŻowanie w kapitale

3. od pozostałych jednostek

lV. lnwestycje długoterminowe
" - 

1."Ńie;uchomości

2. Wartości niematerialne iprawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartoŚciowe

- udzielone poŻyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach, w których

"---_ jg-a"_o--:-lĺ-?"P:^j39:.1-?3::q1Żyy9.||-.-ľĺ"3Pjl?l.ę

- udziaý lub akcje
'** I '

- inne papiery wańościowe

- udzielone poŻyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje
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- inne papiery wartościowe
""*- "" * ^;äžiáűő 

pä;i ;=ii' -
- inne długotermĺnowe aktywa finansowe

4. lnne inwestycje długoterminowe

V. Dłu goterm inowe rozliczen ia m iędzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. l nne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 4 4ĺ3 663'67 3 544 244,35

l. Zapasy í1 605'76 6494,18

11 ô05,76 6 494,181. Materiaý
2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

-5-: -Z'1ľk_l l':*9''::]_?ľ 
j u 

:]u'gj
Il' Należności krótkoterminowe

4. Towary

1 008 506'93 939 8í5'23
1. Należności od jednostek powiązanych

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

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

2' Należności od pozostałych jednostek, w ktÓrych
jednostka posiada zaangaŻowanie w kapitale

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

- do 12 miesĺęcy

- powyzej 'ĺ2 miesięcy

b) inne

3. Należnoścĺ od pozostałych jednostek 1 008 506,93 939 815,23

a) z tytułu aośtäw i usĺug,"o okresie spłaty: żgs ssTlżs 81 1 617,ď5"

- do 12 miesięcy 795 531,25 81 1 617,35

- powyżej 12 miesięcy

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

132 849,46 48 071,66

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

80126,22 80126,22

lIl. lnwestycje krótkoterminowe
1 . KritŔotermlnówe äŔty*" finansowe

3 372103,87 2 573 573,84

3 372 103,87 2 573 573,84

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje
-'-^*-^-'*^-'**)

- inne papiery wartoŚciowe

- udzielone poŻyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostaých jednostkach

- udziaý lub akcje

- inne papiery wartościowe

. : :!1ie-lone oozygzki
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- inne krótkoterminowe aktywa finansowe_ -'cišiôoří 
äiää'ń" ĺ inne aktywa pienięzne 3'i7ż |oia',ĺil ź"iis-sĺj,a4

- śrołŔi piôńięzńá w Ŕasie i na rachunkach 3 372 103,8;7 2 573 573,84

- inne środkĺ pienięzne

- inne aktywa pienięŻne

2. lnne inwestycje krótkoterminowe

I\Ĺ"ffióiliöř;ńińä*ä iőižiíiiiiáÁiÁ 'íéd;ýäkíffi*;' 
'--'---"'-'źl-ííi;íi "_*----)ł'äoĺ'ĺo

ö.'ŃÄĹÉżľĺE wĚĹÄŤv NA KAPITAŁ (FUNtiÚśzi* 
"'-

PODSTAWOWY

AKTYWA RAZEM 8 418781,47 7 823 917,99
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BILANS

Pasywa Dąne w PLN Kwota na dzień Kwota na dzień
kończący l>ieżący rok kończący poprzedni
obrotowy rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 6 338 836'42 6 558 ĺ25'00

l. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 061 000'00 7 061 000'00

z aktualizacji wyceny, w

(fundusze) rezerwowe

z umową (statutem) spÓłki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
vl. zyst (śtrata; neito

-502 875,00 -953 640,90
'-:źíó 

ź|ał,ss' -- 45o żôá;9o

Vll. odpisy zzysku netto w ciągu roku

B. zoBoWlĄzANlA l REZERVVY NA 2 079 945'05 1 265 792'99
zoBowlĄzANlA

1' Rezenva z tytułu odroczonego podatku
dochodowego*'"" 
2.-Ŕäžä*ä ňäd*iudczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- kritkoterminowa
" " "3. 

Päzóštaiä"r;ż"*v
*** ^:_äłdöiilňňä'iä

- krótkoteľminowe

ll. Zobowiązan ia długoterminowe
1 . wouäc ;eđňošter powiązańych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangaŻowanie w kapitale
j. WJbé; pó'óšiáłycL 

"iäo 
ńőšĺ"li

e) inne

lll. Zobowiązania krótkoterminowe 2 079 945,05 í 265 792'99
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poWiązanych

i usług, o okresie
/ tym:

- powyzej 'ĺ2 miesięcy

b) inne

ż_ WäĹ;ä pőźośiäłyciiÉá ńóśiäŘ,'w"iiĺärl,än
jednostka posiada zaangaŻowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw ĺ usług, o okresie
wymagalnoŚci

--ĺ,.ľęőľ:.:őę.ľäl1 
i--. 

'_ _' _ ': -. 
i_i*-90äl;6 

"._ - ĺ oäö"ôáô's1

b) z tytułu emisji dłuznych papierÓw
wańościowych*-*-őť"^';ź;[;ő*l)ą,äňä"íi.ä;śöWä""**^-

' - "- *,íf;{iíűiíä;iä*'i"ińiüö;o 
oŘiäĚ 

*-_

wymagalności:
92 054,93 127 093,83

- do 12 miesięcy 92 054,93 127 093'83

g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 1 662 000'98 867 921'05
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

h) z tytuł
_ -"*_íi 

i..ä^-
u wynagrodzeń 97 947,65 91 815,45

3 000,00 3 000,00

4. Fundusze specjalne 224 941,49 175 962,66

lV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartoŚć firmy

2. l nne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 8 418 781,47 7 823 917,99
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

Wariant porównawczy Done w PLN Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

7 992 968'í0 7 092 934,34

7 992 968,10 7 092 934,34

8 255 924,33 6 732 538,90

628 490,85

| żB4 őo7,ő{"
1 749 685,09

|ďń-ąiď,őin

528 517,23* 
]öła'śäsJ9

1 568 533,1 1

i'oig 8żi,iiö"

2127 147,18 1 933 925,17

Vl. Ubezpieczenia społeczne ĺ inne świadczenia, w
tym:

'- 
eňérytalne

ýll. pożostäłe ŕośziy rooża;owe
" 

Vllí. wärtose sprräääďcľtôwar'ów i materiaĺÓw

ö: Žy;řišiläiäi ä; pääääřiÄ: Bi

D. Pozostałe przychody operacyjne

l. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych

462 391,97

"isg"ąiiďď,Ží'

ííig i'oä'ä|

431 838,45

'-* 
1'8iiJ"i1ď,n

" '--í9'|-áíź,,i"ś

-262956,23 360 395,44

42079,47 87 6ĺ6'6í

35 000,00

aktywiw n iefinansowych

E. Pozostałe koszty operacyjne

l."Stiata z tytułu rozchödu niäfinansowych aktywÓw
trwałych

ll. Aktualizacja wańości aktywów niefinansowych

42 079,47 52 616,61

2 500,55

F . Zy sk (strata) z działalnośc i o pe racyj n ej (C+ D-E)

2 500,55

-223 377,31 448 012,05

4 088,73 3 365,87

l. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:
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4 088,73 3 365,87

612,02

612,02

lV. lnne

i_żGk GňáiäĚüiiä-łÉid:Hl -*- *

J:Ěőűäiäřäääňääö*i-

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

t. žřšai:iśilä,t;f ;ő|í{; @ :Ki

MIĘDZYGMIN NY ZAKŁAD GosPoDARKI oDPADAMl
KOMUNALNYMI SP. Z O.O.

.219 288,58 450 765,90
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KALKU TACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dąne w PLN Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni
obrotowy rok obrotowy

-219 288,58

11 419,04

6 364,00

--'ś-"íźś,,ő;1' "

27 712,95

27 712,95

G' Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 26 044,58
w roku biezącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w
tym:

Składki ZUS pracodawcy dodatkowe
wynagrodzenie roczne za2017 wypłacone w 112018
(art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a)

26 044,58

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

i . Tn ńä mläň ŕ p ; d ;i;w íő őő:ďáiiióWä;]ä;' * Ü iňl

J. Podstawa opodatkowania podatkiem
dochodowym
K. Podatek dochodowy

11
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zŁozoNE PoDPISY PoD SPRAWoZDANIEM

Ewa Nalewaj dnia 2019-03-28

LEszEK WoŁowlEc dnĺa 2019-03_28

T2
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Dodatkowe informacje i objaśnĺenia

d odatkowe_i nfo rma cj e_i_obja s n i e n ia. pdf

13
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Dodatkowe infoľmacje i objaŚnienia

l. Informacje i objaśnienia do bilansu

1/ Zakręs zmian gľup ľodzajowych śľodków tľwałyclr, waľtości niemateľialnych
i pľawnych.

ď wartości niemateľialne i prawne - zmiany w ciągu ľoku 20l8.

\X/aľtość r>oczatkowa
Stan na 31.72.2017 4.457,00
Zakupv
Sptedaż i likwidacia
Stan na 31.12.2018 4.451,.00

lJrnoĺzenie
Stan na 31.12.2017 4.451.00
Umotzenie
Sptzedaż i lilcwidacia
Stan na 31.12.2018 4.451.00

Wartości netto waĺtości nicmatcrialĺrvch

Stan na 31.12.2017 0
Stan na 31.12.2018 0

b/ środki tľwałę - zmiaĺy w ciągu ľoku 2018

- Środki tľwałe o wartości powyżej 3 500 zł

Grunty
własne

Budynki
i lokale

obiekty inz.
ladowei

Urządzeĺia
techniczne
imaszyny

Śľodki
transpoŕu

Pozostałe
Śľodki
tľwałe

Razem

Waľtość
noczatkowa bľutto
Stan na 31.12.2017 146.532,10 5.987.894,51 5.095.585,29 3.292.800,00 24.500,00 t4.547.311,90
Zakupy i pľzyjęcia,
pľzvięcia z budowv 54.813,75 273.500,00 328.313,75

SptzedaŻ,
przekazanie
i likwidacia
Stan na 3l.|2.Ż0l8 146.53Ż.l0 5.987.894.51 5.150.399,04 3.5ó6.300'00 24.500.00 l4.875.6Ż5-6s
[Jmorzenie
Stan na 31.12.2017 3.096.856.08 4.203.948,8s 2.990.444,14 16.129,19 10.307.378,26
Odois ľocznv 269.455.28 217.1s4.31 130.870.00 2.450.00 619.929.59
SprzedaŻ
i likwidacia
Stan na 31.12.2018 3.366.311,36 4.421.103,16 3.121.314,14 Í8.579,|9 10.927.307,85

-1-



Wańość nętto

Stan na 31.12.2017 146.532,10 2.891.038,43 891.636,44 302.355,86 8.370,81 4.239.933,64

Stan na 31.12.2018 146.532,10 2.6Żl.583,l5 729.Ż95,88 444.985,86 5.920,81 3.948.317,80

- Śľodki tľwałe o warĹości do 3 500 zł'

c/Środki trwałe w budowie:

Spółka w 2018 ľ. poniosła nakłady na środki trwałe w budowie w kwocię 56.800,00 zł
na zadanie inwestycyjne pn. ''Modernizacja sortowni _ części mechanicznej instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji
odpadów Komunalnych w Janczycach"

di Inwestycje długoteľminowe nie wystąpiły w 2018 roku.

2/ odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów niefinansowychoruz
długoterminowych aktywów finansowych - nie występuje.

3/ Koszty zakonczonych pľac ľozwojowych oraz war1ośó fiľmy - nie występuje.

4/ Spółka nie posiada w użýkowaniu wieczystym gruntów.

5/ Spółka użytkuje śľodki trwałe tj. gľunty na podstawie umowy dzierŻav,y zawartej
z Ekologic znym Zwíązkiem Gmin Doľzecza Kopľzywianki.
Czynszpłatny miesięcznie po wystawieniu faktuľy VAT.

6/Papiery waľtościowe lub pľawa _ nie występuje.

7/ Na koniec 2018 ľoku nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartośi należności.

Grunty
własne

Budynki
i lokale

Urządzenia
techniczne i

maszvnv

Śľodki
tľanspoľtu

Pozostałę
środki trwałę

Razem

Waľtość
ĺroczatkowa
Stan 3 1.12.2017

303.039,55 303.039,55

Zakupy i przyjęcia
z budowy 8.561,26 8.561,26

SprzedaŻ i likwidacia
Stan na 31.12.2018 31ĺ.600.81 3l r.600.8r
Umorzenie
Stan na
31.12.20t7

303.039,55 303.039,55

Umoľzęnię 8.s61.26 8.561,26
Sprzedaż i likwidacja

Stan na
31.12.2018

311.600,81 311.600,8t
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8/ w 20l8 roku wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 7.061.000'00 zł.
Kapitał zakładowy składa się z 7.061 ľównych udziałów, o waftości nominalnej
1.000 złkaŻdy udział.
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki posiada 100 % udziałów
w Spółce.

9/ Na dzięŕl3I.lŻ.20I8 ľoku Spółka nie posiada kapitału Zapasowego i ľezeľwowego
oraz z aktualizacji wyceny.

10/ Pľopozycje co do sposobu pokrycia stľaty zarokobrotowy 20l8.
Stľata może zostać pokľyta z zyskőw, któľe Spółka wypľacuje w latach przyszłych.

11/ Spółka w 2018 ľoku nie utwoľzyłarczetw.

12 / Zob owiązania o pozo stały m na dzieí b i lansu okľes ie spłaty.

Struktuľa czasowa według zapadŁości na dzieí 3 I .IŻ.20 l 8r. :

Zobowiązania powyżej 5 lat nie występują.

13ĺ Zobowiązaniazabezpieczone na majątku - nie występuje.

l4l 'Wykaz rozliczefi międzyokĺesowych kosztów oraz roz|iczeń międzyokľesowych
przychodów.

Do 1 roku powyżei 1 roku do 3 lat RÁZEM
stafl na

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31..12.2018 31.12.2017 31.12.2018
1. ]cdnostcl< nĺlwiazaĺrvclr
a/ z. tytułu dostaw

i usłuo
b/ innc

2. ])ozostałvch icdĺrostck:
a/ kĺc<lvtv i ĺl<>żvczki

b/ z tytułu cmisii
ĺjłużnych papicrów
waĺtości<rwvch
c / iĺne zĺlb t>ulią;zania

finansĺ>wc

d/ r. tytułu dostaw
i usłuĺł

t27.093,83 92.054,93 127.093,83 92.054,93

c/ za|iczki ()tÍzymaÍre na
ĺlĺrstawv
f/ z<>bowiEzania

wekslowe
g/ ztytułu podatków,
ceł, ubezpieczcń i iĺlĺrych
świaclczeń

867.921,05 l.6ó2.000'98 867.921,05 1.662.000,98

h/ z tvtułu wvĺraorrrdzcĺi 9l .8 I s,4s 97.947,65 9l .815,45 97.947.6s
í/ ilne 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00
lłazem 1.089.830.33 1.8ss.00s.s6 1.089.830.33 1.855.003.s6
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al Rozliczęnia mi kĺesowe cz
'Wyszczegolnienie 3l.1Ż.2017 31.12.2018

Ubezpieczenia 22.395,39 19.309,1 8

odsetki kľedyt

Prenumerata r.965,71 Ż.737,93

Razem 24.361,10 21.447,11

b / Roz|iczenia międzyokresowe kľótkotermlnowe :

Stan na 3LI2.20I7 24.361,10 zł.
Stan na 3l.12.2018 2l.447 ,II zŁ.

cl Roz|iczenia międzyokľesowe długoteľminowe :

Nie występuje.

d l Roz|iczenia międzyokľesowe przychodów:

Nie występuje.

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

l 6 l Zob ow iązania warunkow e oÍ az zob ow iązani a waľunko w e zab ezpie c Zo ne na
majątku - nie występuje.

17l Składniki aktywów nie będących instrumentami finansowymi wyceniane wg
war1ości godziwej _ nie występuje.

2. Informacje i objaśnienia do ľachunku zysków i stľat.

1/ Stľuktura tzęczowa i terytoľialna przychodów netto ze sptzedaŻy pľoduktów,
towarów i materiałów.

SpÓłka świadczv (wvkonuie) us tvlko odbiorcom kľaiowym.

Pĺzychody netto ze sptzeďaży 2017 tok 2018 ĺok Dynamika
kwota

D1łramika
/o

U sługi pr zyj ęcia, pr zetw or zenia
i zagospodaľowania odpadów

5.837.48r,74 6.499.301,60 661.819,86 17,34

Usłuei - tľansport odpadów I.253.425,Ż0 L49r.659,28 Ż38.234.08 19,00

Pozostałe usługi-asenizacyjne 2.0Ż7,40 Ż.007 '22
-20,18 -1,00

Pozostałe pľzychody opeľacyj ne 87.616,6r 42.079,47 -45.531,14 -51,97

odsetki ľachunek bankowy 3.365,87 4.088,73 722,86 21,47

Razem 7.183.916,82 8.039.136,30 855.219,48 ĺ1'90
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2/ Spółka sporządza rachunek zysków i stľat wg wariantu poľównawczego.

3/ odpisy aktualizujące środki trwałe - nie występuje.

4/ odpisy aktualizujące waľtośi zapasów _ nie występuje.

5/ W roku obľotowym 2018 nie miały miejsca pľzypadki zaniechania działalności.
Podobnej sytuacji nie przewiduje się teżw roku następnym.

6/ R:ozl.iczenie pozycji ľőżniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób pľawnych od wyniku Íinansowego (zysku, stľaty) bľutto:

Uwzględnione w Kalkulacj a podatku dochodowego

7lKoszt wytworzenia śľodków trwałych w budowie - nie występuje.

8/ odsetki oľaz tőŻnice kuľsowe' któľe powiększyły cenę nabycia towaľów lub koszt
wytwoľzenia pľoduktów w ľoku obľotowyrn - nie występuje.

9ĺ'w 201'8 roku zostały poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp Nakłady na: Poniesione
w Ż018 roku

Planowanę
w Ż019 ľoku

I Sľodki tľwałe 328.3r3,75 7.310.000,00

- w tym dotyczące ochľony śľodowiska 328.313,75 7.310.000,00

2. Środki tľwałe w budowie 56.800,00

- w tym dotyczące ochľony środowiska 56.800,00

Razem 385.113,75 7.3 i 0.000,00

LOl Kwota i chaľakteľ poszczególnych pozycji pľzychodów i kosztów
o nadzwyczĄnej waľtości lub któľe wystąpiły incydentalnie - nie występuje.

3. Kuľsy pľzyjęte do wyceny pozycji spľawozdania finansowego'
wyrażonych w walutach obcych.

W bilansie orazrachunku zysków i stľat nie występująpozycje, któľe wymagałyby
wyceny według kursów walut.

4. Informacja i objaśnienia do ľachunku przepľywów pieniężnych

Jednostka nie sporządza sprawo zdania z przepływów śľodków pieniężnych, koľzysta
zęzwolnieniazart.45 ust.2 i 3 UoR.
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5. objaśnĺenia do zawarĘch przezjednostkę umów, istotnych
transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

1/ Infoľmacja o zawaftych umowachprzez jednostkę nieuwzględnionych w bilansie -
nie występuje.

2/ Infoľmacja o transakcjachzawulychprzez jednostkę na innych warunkach niż
ľynkowe ze stronami powiązanymi _ nie występuje.

3/ Informacja o przeciętnym zatľudnieniu w roku obľotowym 2018, z podziałem na
grupy zawodowe.

Wyszczególnienie

Przeciętne
zatrudnienie

w osobach w roku
obľotowvm 20l8

- pracownicy bezpośľednio pľodukcyjni 4t

- pľacownicy administľacyjni 7

Razem 48

4l w roku 2018 wypłacono Radzie Nadzoľczej wynagrodzenia w następującej
wysokości:

Rada Nadzorcza 36.000,00 zł

5l Członkowie Rady Nadzorczej nie mają na dzień bilansowy wobec Spółki
zobowiązan z tytułu poŻyczek.

6l Spľawozdanie ťtnansowe sporządzane na dzień 3I.I2.20I8I. nie podlega
obowiązkowemu badaniu przez biegłego ľewidenta.

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany
polĺtykĺ ľachunkowoścĺ.

1/ Infoľmacja o przychodach i kosztach ztýtlłu błędów popełnionych w latach
ubiegłych odnoszone nakapitał (fundusz) własny - nie występuje'

2lInfotmacja o istotnychzdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie zostały
uwzględnione w spľawozdaniu finansowym - nie występuje.

3/ W roku obrotowym nie dokonano zmian polityki rachunkowości'

4/ Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem zapewniają poľównywalnośó danych
w spľawozdaniu finansowym zarok2017 ze sprawozdanięm finansorymza ľok 2018
i znajdują się w bilansie i ľachunku zysków i stľat.
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7. Tľansakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia doĘczące
konsolidacji.

1/ Informacja o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji - nie
występuje.
Spółka nie j e st j edno stką powiązaną kapitałowo.

2l Informacja o tľansakcjach z jednostkami powiązanymi _ nie występuje.

3/ Informacja o spółkach, w których jednostka posiada zaangaŻowanie w kapitale lub
20oÁ lńziału w ogólnej liczbie głosów w oľganie stanowiącym spółki _ nie występuje.

4l Informacja o nie spotządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego _ nie
występuje.

5/ Informacja o jednostce sporządzającej skonsolidowane Sprawozdanie finansowe na
najwyŻszym szczeblu grupy kapitałowej - nie występuje.

Połączenĺa spółek' w przypadku sporządzanĺa spľawozdania
Íinansowego za okres, w któľym to połączenĺe nastąpĺło.

W okresie spľawozdawczym nie nastąpiŁo połączenie ani pľzejęcie innej jednostki.

Zagr ożenia dla kontynuowania działalności.

W świetle posiadanychprzezZarząd informacji występuje niepewnośó co do dalszego
rozwoju i pľowadzenia działalności pľzez Spółkę w ľoku 2019, co jest następstwem
pľognozowanego wzľostu kosztów działalności w stosunku do poziomu pľzychodów.
Wzrost kosztów jest spowodowany:
- znacznym wzrostem opłaty zakorzystanie ze środowiska,
- wzľostem cerly zaprzekazanie do zagospodarowania odpadów frakcji 19 1212
- wzľostem płacy minimalnej,
- kosztami dostosowania monitoľingu p.poż. składowiska do zmian w prawie.
Ponieważ przychody Spółki za|eżne są od wysokości wynagrodzenia wynikającego
Z umowy wykonawczej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawaľtej
z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki, to bľak ze strony Związku
podniesienia wysokości dotychczasowego wynagrodzenia może wpłynąó w istotny
sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oľaz wynik finansowy Spółki.

8.

9.
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