Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania
finansowego

2021-03-29

Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych
Kod Systemowy

SFJINZ (1)

Wersja Schemy

1-2

Wariant Sprawozdania

1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa Firmy

Gminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Izabelin ,,
Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Siedziba podmiotu
Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawski Zachodni

Gmina

Izabelin

Miejscowość

Truskaw

Adres
Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawski Zachodni

Gmina

Izabelin

Nazwa ulicy

Mokre Łąki

Numer budynku

8
wizualizacja sprawozdania

Nazwa miejscowości

Truskaw

Kod pocztowy

05-080

Nazwa urzędu pocztowego

Izabelin

Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kod P K D

3600Z,3700Z

Identyfikator podatkowy NIP

1181592156

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla
jednostek wpisanych do Krajowego
Rejestru Sądowego.

0000008468

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

2020-01-01

Data do

2020-12-31

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

Nie

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

Tak
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Wskazanie, czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: "Tak" - Brak
okoliczności wskazujących na
Tak
zagrożenie kontynuowania
działalności; "Nie" - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania
działalności
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru, w tym:
1.2. Omówienie przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości\n\nI. Księgi
rachunkowe Spółki prowadzone są
w siedzibie firmy. Do prowadzenia
ksiąg wykorzystywany jest system
finansowo-księgowy ,,Symfonia
Finanse i Księgowość”, zapewniający
zachowanie właściwych zasad
przetwarzania danych, zgodnych z
wymogami ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r.\nSalda
ksiąg rachunkowych na dzień
01.01.2020 r. są zgodne z bilansem
zamknięcia na 31.12.2019 r.\nII.
Ewidencja kosztów prowadzona jest
w układzie rodzajowym i
funkcjonalnym na kontach zespołu
„4” i „5”.\nIII. Rachunek zysków i
strat sporządzony jest w wersji
porównawczej\nIV. Amortyzacja
dokonywana jest metodą liniową
przy zastosowaniu rocznych stawek
amortyzacji, uwzględniających okres
ekonomicznej użyteczności środków
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
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metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),

\nPrzyjęte stawki amortyzacyjne
oraz okres amortyzacji mieszczą się
w zapisach ustawy o podatku
dochodowym osób prawnych. \nNie
stosowano podwyższenia lub
obniżenia stawek amortyzacyjnych.
\nV. Wynik finansowy Spółki za dany
rok sprawozdawczy obejmuje
wszystkie osiągnięte i przypadające
na jej rzecz przychody oraz związane
z nimi koszty, zgodnie z zasadami
memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz
ostrożnej wyceny.\nWykazane w
bilansie aktywa i pasywa wyceniono
na dzień bilansowy następującymi
metodami wyceny, wynikającymi z
przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości:\n\n\n\nWartości
niematerialne i prawne\nWartości
niematerialne i prawne wycenia się
według cen nabycia,
pomniejszonych o odpisy
umorzeniowe z uwzględnieniem
odpisów aktualizujących. Wartości
niematerialne i prawne o wartości
jednostkowej do 3.500 zł
amortyzowane są jednorazowo nie
wcześniej niż w momencie przyjęcia
wartości niematerialnej i prawnej do
użytkowania.\n\nŚrodki
trwałe\nŚrodki trwałe wycenia się
według cen nabycia, kosztów
wytworzenia lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji
wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a
także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.\nW sytuacji, gdy ustalenie
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ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia nie jest możliwe
(nieodpłatne otrzymanie, darowizna,
ujawnienie nadwyżek itp.) wartość
początkową ustala się na poziomie
funkcjonujących na rynku cen
sprzedaży z uwzględnieniem stopnia
zużycia lub na poziomie w inny
sposób oszacowanej wartości
godziwej.\nŚrodki trwałe o
jednostkowej cenie nabycia równej
lub niższej niż 10.000,00 zł
amortyzuje się jednorazowo w
miesiącu przekazania środka
trwałego do użytkowania.\n\nŚrodki
trwałe w budowie\nŚrodki trwałe w
budowie wycenia się po kosztach
poniesionych na ich nabycie lub
wytworzenie z uwzględnieniem
odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości.\n\nZapasy\nZapasy są
wyceniane według rzeczywistych
cen ich zakupu. Przyjęto zasadę
ustalania wartości rozchodu
zapasów metodą FIFO \pierwsze
przyszło - pierwsze wyszło\.
\n\nNależności i
roszczenia\nNależności wyceniane
są w kwotach wymagalnej zapłaty z
zachowaniem zasady ostrożności.
\nNa dzień bilansowy wartość
należności została zaktualizowana z
uwzględnieniem stopnia
prawdopodobieństwa ich zapłaty
przez dokonanie odpisów
aktualizujących.\n\nInwestycje
krótkoterminowe\nŚrodki pieniężne
w walucie polskiej wycenia się w
wartości nominalnej.\n\nCzynne
rozliczenia międzyokresowe
wizualizacja sprawozdania

kosztów\nPoniesione koszty,
dotyczące przyszłych okresów,
rozliczane są zgodnie z okresem
wynikającym z rodzaju poniesionego
kosztu.\n\nZobowiązania
długoterminowe i
krótkoterminowe\nZobowiązania
wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty.\n\nRezerwy na świad,czenia
pracownicze\nRezerwy to
zobowiązania, których termin
wymagalności lub kwota nie są
pewne. \nWycenione zostały w
uzasadnionej, wiarygodnie
oszacowanej wartości.\n\nZmiany
zasad rachunkowości\nNie
wystąpiły.\n\nKapitały (fundusze)
własne oraz pozostałe aktywa i
pasywa\nKapitały (fundusze) własne
oraz pozostałe aktywa i pasywa
wycenia się w wartości nominalnej.\n
Wykazane w bilansie aktywa i
pasywa wyceniono na dzień
bilansowy następującymi metodami
wyceny, wynikającymi z przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości:
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne
wycenia się według cen nabycia,
pomniejszonych o odpisy
umorzeniowe z uwzględnieniem
odpisów aktualizujących. Wartości
niematerialne i prawne o wartości
jednostkowej do 3.500 zł
amortyzowane są jednorazowo nie
wcześniej niż w momencie przyjęcia
wartości niematerialnej i prawnej do
użytkowania. Środki trwałe Środki
trwałe wycenia się według cen
nabycia, kosztów wytworzenia lub
wizualizacja sprawozdania

ustalenia wyniku finansowego

wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny środków
trwałych), pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a
także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. W sytuacji, gdy ustalenie
ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia nie jest możliwe
(nieodpłatne otrzymanie, darowizna,
ujawnienie nadwyżek itp.) wartość
początkową ustala się na poziomie
funkcjonujących na rynku cen
sprzedaży z uwzględnieniem stopnia
zużycia lub na poziomie w inny
sposób oszacowanej wartości
godziwej. Środki trwałe o
jednostkowej cenie nabycia równej
lub niższej niż 10.000,00 zł
amortyzuje się jednorazowo w
miesiącu przekazania środka
trwałego do użytkowania. Środki
trwałe w budowie Środki trwałe w
budowie wycenia się po kosztach
poniesionych na ich nabycie lub
wytworzenie z uwzględnieniem
odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości. Zapasy Zapasy są
wyceniane według rzeczywistych
cen ich zakupu. Przyjęto zasadę
ustalania wartości rozchodu
zapasów metodą FIFO "pierwsze
przyszło - pierwsze wyszło".
Należności i roszczenia Należności
wyceniane są w kwotach
wymagalnej zapłaty z zachowaniem
zasady ostrożności. Na dzień
bilansowy wartość należności
została zaktualizowana z
uwzględnieniem stopnia
prawdopodobieństwa ich zapłaty
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przez dokonanie odpisów
aktualizujących. Inwestycje
krótkoterminowe Środki pieniężne
w walucie polskiej wycenia się w
wartości nominalnej. Czynne
rozliczenia międzyokresowe
kosztów Poniesione koszty,
dotyczące przyszłych okresów,
rozliczane są zgodnie z okresem
wynikającym z rodzaju poniesionego
kosztu. Zobowiązania
długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaty. Rezerwy na
świadczenia pracownicze Rezerwy
to zobowiązania, których termin
wymagalności lub kwota nie są
pewne. Wycenione zostały w
uzasadnionej, wiarygodnie
oszacowanej wartości. Zmiany zasad
rachunkowości Nie wystąpiły.
Kapitały (fundusze) własne oraz
pozostałe aktywa i pasywa Kapitały
(fundusze) własne oraz pozostałe
aktywa i pasywa wycenia się w
wartości nominalnej.
ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie sporządzono zgodnie
z załącznikiem nr 1 Ustawy o
Rachunkowości

Bilans
Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Aktywa razem

40806030.69

38873987.92

-

• Aktywa trwałe

35841133.51

34936192.19

-

wizualizacja sprawozdania

• • Wartości
niematerialne i
prawne

0.00

0.00

-

• • • Inne
wartości
niematerialne i
prawne

0.00

0.00

-

• • Rzeczowe
aktywa trwałe

35841133.51

34936192.19

-

• • • Środki trwałe 33613243.13

34081463.30

-

• • • • grunty (w
tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu)

2667820.32

-

• • • • budynki,
lokale, prawa do
lokali i obiekty
29931058.57
inżynierii lądowej
i wodnej

30187012.04

-

• • • • urządzenia
techniczne i
maszyny

134196.97

154598.14

-

• • • • środki
transportu

865266.99

1050405.77

-

• • • • inne środki
trwałe

14900.28

21627.03

-

• • • Środki trwałe
2227890.38
w budowie

854728.89

-

• Aktywa
obrotowe

4964897.18

3937795.73

-

• • Zapasy

127424.95

126278.65

-

• • • Materiały

127424.95

125861.73

-

2667820.32
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• • • Półprodukty
0.00
i produkty w toku

416.92

-

• • Należności
1033678.07
krótkoterminowe

604225.98

-

• • • Należności
od pozostałych
jednostek

1033678.07

604225.98

-

• • • • z tytułu
dostaw i usług, o
okresie spłaty:

555117.45

555609.90

-

• • • • • – do 12
miesięcy

555117.45

555609.90

-

• • • • z tytułu
podatków,
dotacji, ceł,
ubezpieczeń
społecznych i
313361.00
zdrowotnych
oraz innych
tytułów publiczno
prawnych

10375.82

-

• • • • inne

38240.26

-

• • Inwestycje
3708949.49
krótkoterminowe

3169146.83

-

• • • Krótkotermin
owe aktywa
3708949.49
finansowe

3169146.83

-

• • • • Środki
pieniężne i inne
3708949.49
aktywa pieniężne

3169146.83

-

• • • • • – środki
pieniężne w
kasie i na
rachunkach

106993.74

-

165199.62

3708949.49
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• • • • • – inne
środki pieniężne

0.00

• • Krótkotermino
we rozliczenia
94844.67
międzyokresowe

3062153.09

-

38144.27

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Pasywa razem

40806030.69

38873987.92

-

• Kapitał
(fundusz) własny

30270453.92

28634525.60

-

• • Kapitał
(fundusz)
podstawowy

29938846.00

28938868.00

-

• • • Kapitał
(fundusz)
rezerwowy, w
tym:

229850.00

0.00

-

• • Zysk (strata) z
lat ubiegłych

-304342.40

-868798.29

-

• • Zysk (strata)
netto

406100.32

564455.89

-

• Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

10535576.77

10239462.32

-

• • Rezerwy na
zobowiązania

220021.47

141841.43

-

• • • Rezerwa na
świadczenia
emerytalne i
podobne

220021.47

141841.43

-
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••••–
długoterminowa

157952.03

118691.99

-

••••–
62069.44
krótkoterminowa

23149.44

-

• • • Pozostałe
rezerwy

0.00

0.00

-

••••–
0.00
krótkoterminowe

0.00

-

• • Zobowiązania
długoterminowe

1779828.09

2596872.21

-

• • • Wobec
pozostałych
jednostek

1779828.09

2596872.21

-

• • • • kredyty i
pożyczki

1658622.72

2564761.11

-

• • • • inne

121205.37

32111.10

-

• • Zobowiązania
1464956.24
krótkoterminowe

1538454.08

-

•••
Zobowiązania
wobec
pozostałych
jednostek

1442711.27

1515407.46

-

• • • • kredyty i
pożyczki

397796.61

393548.00

-

• • • • inne
zobowiązania
finansowe

0.00

401665.12

-

• • • • z tytułu
dostaw i usług, o
okresie
wymagalności:

848651.66

466395.95

-

• • • • • – do 12
miesięcy

848651.66

466395.95

-
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• • • • z tytułu
podatków, ceł,
ubezpieczeń
społecznych i
155076.50
zdrowotnych
oraz innych
tytułów publiczno
prawnych

146848.61

-

• • • • inne

41186.50

106949.78

-

• • • Fundusze
specjalne

22244.97

23046.62

-

• • Rozliczenia
międzyokresowe

7070770.97

5962294.60

-

• • • Inne
rozliczenia
międzyokresowe

7070770.97

5962294.60

-

••••–
długoterminowe

506020.64

0.00

-

5962294.60

-

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

••••–
6564750.33
krótkoterminowe
Rachunek zysków i strat

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
• Przychody
netto ze
sprzedaży i
zrównane z nimi,
w tym:

8708007.25

7905892.73
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-

• • Przychody
netto ze
sprzedaży
produktów

8708007.25

7905892.73

-

• Koszty
działalności
operacyjnej

8490910.24

7529097.01

-

• • Amortyzacja

1962539.91

1854978.75

-

• • Zużycie
materiałów i
energii

1210571.35

1204933.55

-

• • Usługi obce

1176022.68

924901.99

-

• • Podatki i
opłaty, w tym:

177199.67

128576.64

-

••
Wynagrodzenia

3147369.41

2701257.26

-

• • Ubezpieczenia
społeczne i inne
760856.06
świadczenia, w
tym:

658131.01

-

• • Pozostałe
56351.16
koszty rodzajowe

56317.81

-

• Zysk (strata) ze
sprzedaży (A–B)

217097.01

376795.72

-

• Pozostałe
przychody
operacyjne

500916.39

410306.75

-

• • Zysk z tytułu
rozchodu
180.00
niefinansowych
aktywów trwałych

0.00

-

• • Inne
przychody
operacyjne

410306.75

-

500736.39
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• Pozostałe
koszty
operacyjne

134472.69

74538.29

-

• • Inne koszty
operacyjne

134472.69

74538.29

-

• Zysk (strata) z
działalności
operacyjnej
(C+D–E)

583540.71

712564.18

-

• Przychody
finansowe

14748.77

24073.60

-

• • Odsetki, w
tym:

14748.77

24073.60

-

• Koszty
finansowe

54337.16

80274.89

-

• • Odsetki, w
tym:

54337.16

80274.89

-

• Zysk (strata)
brutto (F+G–H)

543952.32

656362.89

-

• Podatek
dochodowy

137852.00

91907.00

-

• Zysk (strata)
netto (I–J–K)

406100.32

564455.89

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
Opis

plik zawiera informację dodatkową

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

INORMACJE_DODATKOWE_2020.pdf
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Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.
Ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin
NIP 118-15-92-156
REGON: 017277808

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
za 2020 r.

1

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Informacje ogólne dotyczące Spółki
Dane jednostki
Nazwa:

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
„Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Siedziba:

05-080 Izabelin
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw

Sąd Rejonowy:

KRS 0000008468
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

017277808

Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Przedmiot działalności określony jest w umowie Spółki oraz KRS.
Główna działalność Spółki to (zgodnie z PKD 2007):
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
Czas trwania działalności jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością została zawiązana aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2001 r. (Repertorium A
690/2001).
Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
Okres za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa
12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych.
W roku obrotowym oraz w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego w
skład Zarządu Spółki wchodzili:
2

Imię

Marcin
Agata

Nazwisko

Sobczak
Bartoszewicz

Funkcja

Okres

Prezes Zarządu
Prezes Zarządu

do 25.02.2020
od 16.03.2020

Założenia kontynuacji działania
Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które
świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności
w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie
kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
I.

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w siedzibie firmy. Do prowadzenia ksiąg
wykorzystywany jest system finansowo-księgowy ,,Symfonia Finanse i Księgowość”,
zapewniający zachowanie właściwych zasad przetwarzania danych, zgodnych z wymogami
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Salda ksiąg rachunkowych na dzień 01.01.2020 r. są zgodne z bilansem zamknięcia na
31.12.2019 r.

II.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i funkcjonalnym na kontach
zespołu „4” i „5”.

III. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej.
IV. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu rocznych stawek
amortyzacji, uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.
Przyjęte stawki amortyzacyjne oraz okres amortyzacji mieszczą się w zapisach ustawy
o podatku dochodowym osób prawnych.
Nie stosowano podwyższenia lub obniżenia stawek amortyzacyjnych.
V. Wynik finansowy Spółki za dany rok sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty, zgodnie z zasadami
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy następującymi metodami
wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
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Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy
umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Wartości niematerialne i prawne o
wartości jednostkowej do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo nie wcześniej niż w momencie
przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.

Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W sytuacji, gdy ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie jest możliwe (nieodpłatne
otrzymanie, darowizna, ujawnienie nadwyżek itp.) wartość początkową ustala się na poziomie
funkcjonujących na rynku cen sprzedaży z uwzględnieniem stopnia zużycia lub na poziomie w inny
sposób oszacowanej wartości godziwej.
Środki trwałe o jednostkowej cenie nabycia równej lub niższej niż 10.000,00 zł amortyzuje się
jednorazowo w miesiącu przekazania środka trwałego do użytkowania.

Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się po kosztach poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie
z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich zakupu. Przyjęto zasadę ustalania wartości
rozchodu zapasów metodą FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Należności i roszczenia
Należności wyceniane są w kwotach wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
Na dzień bilansowy wartość należności została zaktualizowana z uwzględnieniem stopnia
prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisów aktualizujących.

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się w wartości nominalnej.
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Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Poniesione koszty, dotyczące przyszłych okresów, rozliczane są zgodnie z okresem wynikającym z
rodzaju poniesionego kosztu.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy na świadczenia pracownicze
Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Wycenione zostały w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zmiany zasad rachunkowości
Nie wystąpiły.

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa
Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
Sporządzono dnia: 29.03.2021r.

……………………………..

……………………………..

(imię, nazwisko i podpis
Głównego Księgowego)

(imię, nazwisko i podpis
Prezesa Zarządu)
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III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia
i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych
Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i
prawnych
Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w zł
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Grupa

Stan na
01.01.2020

Aktualizacja
wartości

Nabycie

2 667 820,32

40 002,00

0,00 1 394 796,14

0,00

40 341 029,45

0,00

17 862,30

0,00

0,00

14 189,69

775 710,93

1 512 997,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 512 997,56

8 Inne środki
trwałe

102 209,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 209,70

Środki trwałe w
budowie

854 728,89

0,00

2 800 195,57

0,00 -1 394 796,14

32 237,94

2 227 890,38

Wartości
niematerialne i
prawne

69 773,96

0,00

8 400,00

0,00

0,00

0,00

78 173,96

44 885 800,06

0,00

2 866 459,87

0,00

0,00

46 427,63

47 705 832,30

7 Środki
transportu

RAZEM:

0,00

38 906 231,31

0,00

772 038,32

0,00

Stan na
31.12.2020

0,00

1-2 Budynki i
budowle
inżynierii lądowej
i wodnej
3-6 Urządzenia
techniczne i
maszyny

0,00

Przemieszcze
Zmniejszenia
nie
0,00

0 Grunty

2 667 820,32

Aport

Umorzenie oraz wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w zł
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Grupa

Stan
Amortyzacja
umorzeń na
za rok
01.01.2020

0 Grunty

Zwiększ

Zmniejsz

Stan
umorzeń na
31.12.2020

Wartość netto środków
trwałych
01.01.2020

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2 667 820,32

2 667 820,32

1-2 Budynki i
budowle inż.
lądowej i wodnej

8 719 219,27

1 690 751,61

0,00

0,00 10 409 970,88 30 187 012,04

29 931 058,57

3-6 Urządzenia
techn. i maszyny

617 440,18

38 263,47

0,00

14 189,69

641 513,96

154 598,14

134 196,97

7 Śr. transportu

462 591,79

185 138,78

0,00

0,00

647 730,57

1 050 405,77

865 266,99

80 582,67

6 726,75

0,00

0,00

87 309,42

21 627,03

14 900,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854 728,89

2 227 890,38

69 773,96

8 400,00

0,00

0,00

78 173,96

0,00

0,00

RAZEM: 9 949 607,87

1 929 280,61

0,00

14 189,69 11 864 698,79 34 936 192,19

35 841 133,51

8 Inne środki
trwałe
Środki trwałe w
budowie
Wartości niemat. i
prawne

Środki trwałe
niskocenne- odpis
amortyzacyjny
jednorazowy

0,00

33 259,30

Nota 3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych
Nie dotyczy

2) Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów
niefinansowych
Nie dotyczy

Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów
finansowych
Nie dotyczy
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3) Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości
firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego
odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10
Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy
Nie dotyczy

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nota 7 Grunty użytkowane wieczyście
Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych
umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nota 8 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane
pozabilansowo w zł)
Środki trwałe będące w użytkowaniu Spółki na podstawie porozumienia z dnia 27 lipca 2005
r. zawartego z Gminą Izabelin oraz Protokołu „Odbioru końcowego i przekazania do
eksploatacji” z 28.10.2005 r.
L.p.

Środek trwały

1.

Oczyszczalnia ścieków

2.

Sieć kanalizacji sanitarnej w Izabelinie
Północnym, Izabelinie Południowym,
Truskawiu, Hornówku, Laskach
- o łącznej długości 21.717,45 m

3.

Przepompownie ścieków – 13 szt.

4.

Przykanaliki – 700 szt.

Wartość inwentarzowa

20 496 575,51

Łączna wartość przekazanych środków trwałych wynosiła 20 496 575,51 PLN. Od dnia
przyjęcia w/w środków trwałych nie wystąpiły zmiany.

6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w
tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów
wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają
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Nota 9 Papiery wartościowe lub prawa
Nie dotyczy

7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu
na początek roku obrotowego i stanie na koniec roku obrotowego
Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności (w zł)
2019

2020

99 560,97

100 766,19

6 005,14

3 528,15

b) Zmniejszenie z tytułu:

4 799,92

10 350,62

Stan na koniec okresu

100 766,19

93 943,72

Stan na początek okresu

a) Zwiększenie z tytułu:

- utworzenia odpisów aktualizujących

- rozwiązania odpisów

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i
wartości nominalnej subskrybowanych akcji
Kapitał podstawowy na 31.12.2020 r. wynosi 29 938 846,00 zł i dzieli się na 203 udziały o wartości
nominalnej po 147 482,00 zł każdy, jest zgodny z danymi wykazanymi w rejestrze KRS. Udziały są
równe i niepodzielne.

Nota 11 Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2020r. (w
zł)
Udziałowcy

% udziałów

Ilość udziałów

Wartość
jednostkowa

Wartość kapitału

Gmina Izabelin

100%

203

147 482,00

29 938 846,00

Nota 12 Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. – stan na
koniec roku obrotowego (w zł)
Stan na 01.01.2020

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na 31.12.2020

28 938 868,00

999 978,00

0,00

29 938 846,00

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan
końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału
10

(funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia
zmian w kapitale (funduszu) własnym
Nota 13 Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego (w
zł)
Kapitał zapasowy

Nie występuje
Kapitał rezerwowy ( w zł)

Stan na 01.01.2020

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na 31.12.2020

0,00

229 850,00

0,00

229 850,00

Nota 14 Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
Spółka nie posiada kapitału z aktualizacji wyceny

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok
obrotowy
Nota 15 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy
W 2020 r. Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 406 100,32 zł, który zostanie przeznaczony
na pokrycie straty lat ubiegłych w wysokości 304 342,40 zł oraz na kapitał rezerwowy w wysokości
101 757,92 zł.

Nota 16 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy
Nie dotyczy

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym
Nota 17 Rezerwy na koszty i zobowiązania (w zł)
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Wyszczególnienie

S tan na 01.01.2020

Rezerwy na odprawy
emerytalne
Rezerwy na premie i
narzuty
Rezerwa na opł
środowiskową

Zwiększenia w ciągu
roku

Zmniejszenia w
ciągu roku

S tan na 31.12.2020

118 691,99

41 922,80

2 662,76

157 952,03

23 149,44

62 069,44

23 149,44

62 069,44

11 233,00

18 944,00

11 233,00

18 944,00

7 317,07

7 413,09

7 317,07

7 413,09

Pozostałe rezewy

Nota 18 Odroczony podatek dochodowy
Nie dotyczy

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o
pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
Nota 19 Zobowiązania według okresów wymagalności (w zł)
W 2020 r. zobowiązania długoterminowe wynoszą 1 779 828,09 zł i stanowią:
•
•
•

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę
300 000 zł (łączna kwota zobowiązania 404 248,61 zł),
pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę
1 358 622,72 zł (łączna kwota zobowiązania 1 652 170,72 zł),
zabezpieczenie należytego wykonania umowy zatrzymane zgodnie z umową zawartą z
firmami:
Lp.

Wartość
zabezpieczenia w zł

Nazwa kontrahenta

1

Usługi Transportowe Daniel Dziewulski

2

Zakład Usługowy Martel s.c Marek Fabisiak, Patryk Fabisiak, Pweł Fabisiak

3

Okres spłaty

17 023,26

po 31.12.2021r.

1 910,70

po 31.12.2021r.

Poziom Łukasz Skotnicki

14 850,00

po 31.12.2021r.

4

Spectare Sp. z o.o.

15 761,01

po 31.12.2021r.

5

Zakład Usługowy Martel BIS Patryk Fabisiak

2 103,30

po 31.12.2021r.

6

Meva-Pol Sp.z o.o.

13 247,10

po 31.12.2021r.

7

Usługi Transportowe Daniel Dziewulski

15 790,43

po 31.12.2021r.

8

Usługi Transportowe Daniel Dziewulski

7 929,81

po 31.12.2021r.

9

Usługi Transportowe Daniel Dziewulski

4 086,68

po 31.12.2021r.

10 Wilczyński Edward

2 147,95

po 31.12.2021r.

11 Spectare Sp. z o.o.

6 606,40

po 31.12.2021r.

12 Spectare Sp. z o.o.

5 028,36

po 31.12.2021r.

14 720,37

po 31.12.2021r.

13 Rokom Sp.zo.o.
suma

121 205,37

13) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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Nota 20 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Na majątku Spółki ustanowiona jest hipoteka kaucyjna do kwoty 5 080 837,62 zł na nieruchomości zabudowanej
położonej w Truskawiu z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki z WFOŚiGW.

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń
międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Nota 21 Czynne rozliczenia międzyokresowe (w zł)
Stan na 31.12.2019

Stan na 31.12.2020

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

38 144,27

94 844,67

- ubezpieczenia

21 133,00

32 578,59

- VAT naliczony/należny do przeniesienia

16 053,82

60 560,93

- prenumeraty

554,84

1 413,49

- pozostałe

402,61

291,66

Nota 22 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
S tan na 31.12.2019
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dofinansowanie NFOŚ Projekt POIS.02.03.00-000102/16-00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dofinansowanie NFOŚ Projekt POIS.02.03.00-000078/17-00
Warunkowe umorzenie pożyczki WFOŚ

S tan na 31.12.2020

5 943 744,53

7 044 413,88

3 376 108,99

3 526 170,60

2 567 635,54

3 012 222,64

0,00

506 020,64

15) W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w
więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami;
dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część
długoterminową i krótkoterminową
Nota 23 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu –
powiązania
Nie dotyczy

Nota 24 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu –
powiązania
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•
•

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę
300 000 zł (łączna kwota zobowiązania 404 248,61 zł),
pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę
1 358 622,72 zł (łączna kwota zobowiązania 1 652 170,72 zł),

16) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych
przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w
bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy
wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie
emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub
stowarzyszonych
Nota 25 Wykaz zobowiązań warunkowych
Nie wystąpiły

Nota 26 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku
Nie dotyczy

17) W przypadku, gdy składniki aktywów nie będące instrumentami
finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
Nota 27 Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi
wyceniane według wartości godziwej
Nie dotyczy

Nota 28 Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny składników
aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według
wartości godziwej
Nie dotyczy

18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243
i 2354),
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).

Nota 29 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT
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Wyszczególnienie

Kwota w zł

1

2

Ś rodki pieniężne zgromadzone na rachunku
VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

6 125,95

1a. Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie
instrumentów finansowych
Nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki
geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w
zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z
uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia
usług
Nota 30 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży
produktów i towarów (w zł)

S truktura terytorialna

Kraj

WDT*

Eksport

RAZEM

Przychody netto ze sprzedaży
produktów

8 708 007,25

0,00

0,00

8 708 007,25

Przychody netto ze sprzedaży
towarów

0,00

0,00

0,00

0,00

Struktura rzeczowa

* Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Nota 31 Umowy o usługi długoterminowe
Nie dotyczy

2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w
wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na
własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
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Nota 32 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym
Nie dotyczy

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 33 Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
Nie wystąpiły

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 34 Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Nie wystąpiły

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w
roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nota 35 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nie wystąpiły

6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 36 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (wypełniają
wyłącznie jednostki zobowiązane) (w zł)
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Koszty:
Zmniejszenie kosztów
Składki na PFRON

63 343,00

Odpisy aktualizujące należności

3 528,15

Rezerwa na badanie bilansu za 2020r.

7 317,07

Pozostałe koszty NKUP

34 698,52

Wynagrodzenia do wypłaty w 2021r.

62 069,44

Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe

41 922,80

Amortyzacja aport

1 362,33

Amortyzacja ( dofinansowanie NFOŚ)

425 312,87

Odsetki budżetowe

192,00

koszty postępowania odwoławczego Syg.KIO 3192/2020 ( zapłata
19.02.2021)

23 600,00
663 346,18

RAZEM:

Zwiększenie kosztów
Wypłacone odprawy w ciężar rezerwy

2 662,76

Wypłacone wynagrodzenia za 2019 r.

18 687,48

Rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu za 2019r.

7 317,07

art..15cb UOPDP

5 746,25
34 413,56

RAZEM:
Ogółem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

628 932,62

Przychody:
Zmniejszenie przychodów
Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

10 350,62

Dofinansowanie NFOŚ - amortyzacja

425 312,87

Dopłaty do wody ( Noty 1,2,3/12/2020)

57 911,82

pozostałe zmniejszenia przychodów

11 443,96
505 019,27

RAZEM:

Zwiększenie przychodów
Dopłaty do wody ( Noty 01,02,03/12/2019)

57 670,12

RAZEM:

57 670,12

Ogółem przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania :

447 349,15
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Zestawienie ukazujące różnicę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego

zł

PRZYCHODY
a/ przychody ze sprzedaży

8 708 007,25

b/pozostałe przychody operacyjne

500 916,39

c/przychody finansowe

14 748,77

d/zyski nadzwyczajne

0

RAZEM

9 223 672,41

Przychody nie stanowiące podstawy opodatkowania

447 349,15

KOSZTY

a/ koszty działalności operacyjnej

8 490 910,24

b/ pozostałe koszty operacyjne

134 472,69

c/ koszty finansowe

54 337,16

RAZEM

8 679 720,09

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

628 932,62

PRZYCHÓD PODATKOWY

8 776 323,26

podatek dochodowy 19 %

137 852

KOSZTY PODATKOWE

8 050 787,47
725 536 zł

ZYSK BRUTTO (ZYSK DO OPODATKOWANIA)
ZYSK NETTO

406 100,32

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych
w budowie w roku obrotowym
Nota 37 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
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L.p.

Środki trwałe w budowie

Stan na 01.01.2020

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na 31.12.2020

zł

zł

zł

zł

1 Rozbudowa szatni
2 Kanaliz.Mościska ul.Chabrowa,ul.3 Maja,ul.Estrady
3 Wodociąg Brzozowa, Laski
4 Wodociąg Sasanki, Mościska
5 Kanalizacja Sasanki, Mościska
6 Kanalizacja Brzozowa, Laski
7 Kolektor sanitarny Sosnowa,Hornówek
8 Wodociąg Kwitnąca Mościska
9 Kanalizacja Krucza Truskaw
10 Wodociąg Projektowana Izabelin
11 Wodociąg Krótka Izabelin
12 Wodociąg Krucza,Truskaw
13 Kanalizacja Sory,Truskaw
14 Wodociąg Sory,Truskaw
15 Wodociąg Olszowa,Truskaw
16 Kanalizacja Wolfa,Laski
17 Wodociąg Lisia Truskaw
18 Kanalizacja ul.Kasztanowa,Hornówek
19 Druga SUW i studnie głębinowe
20 Kanalizacja Łosia,Truskaw
21 Kanalizacja Lisia,Truskaw
22 Kanalizacja Borzęcińska,Bobrowa,Truskaw
23 Kanalizacja osiedle w Mościskach-część południowa I
24 Kanalizacja osiedle w Mościskach-część południowa II
25 Modernizacja automatyki i sterowania na oczyszczalni ścieków
26 Budowa parkingu dla klientów oraz ogrodzenia przed siedzibą
27 Kanalizacja Jana Kazimierza,Sienkiewicza,Charłampa wraz z pompowniami
28 Wodociąg Piaskowa,Daszewskiego Laski
29 Wodociąg Wołodyjowskiego Izabelin
30 Kanalizacja Partyzantów,Laski
31 Młodzieżowa, Laski
32 Sobieskiego,Izabelin
33 Wodociąg Piaskowa (między Brzozowa a Daszewskiego) Laski
34 Kanalizacja Poziomkowa Hornówek
35 Kanalizacja Południowa(od ul.Bocianiej) Truskaw
36 Wodociąg Południowa(od ul.Bocianiej) Truskaw
37 Kanalizacja Rolna dz.nr ew.89/46 Hornówek
38 Kanalizacja działka ew.494/4 przyl.do ul.Północnej
39 Wodociąg Wesoła Hornówek
40 Rozbudowa kanalizacji Polna,Hornówek ZAMKNIĘTE
41 Wodociąg droga boczna od Południowej Truskaw
42 Kanalizacja droga boczna od Południowej Truskaw
43 Rozbudowa kanalizacji Rynkowa,Izabelin ZAMKNIĘTE
44 Kanalizacja Rzędziana,Izabelin
45 Rozbudowa wodociągu Olszowa,Truskaw
46 Wodociąg Sucharskiego,Truskaw ZAMKNIĘTE

7 909,66
15 967,00
15 344,35
2 799,87
649,87
27 081,22
3 367,00
7 020,94
2 308,50
14 555,25
17 583,94
1 508,50
3 141,87
2 817,00
19 802,43
3 517,00
4 017,00
4 817,00
6 500,00
13 095,56
0,00
3,93
5 017,00
5 217,00
11 500,00
6 334,51
11 303,62
2 317,00
1 667,00
1 817,00
5 295,41
9 117,09
2 317,00
7 338,65
1 400,00
27 279,76
4 593,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3,94
0,00
28 902,43
0,00
0,00
0,00
68 105,26
17,82
0,00
637,00
13,88
21 239,32
530,70
0,00
27,94
13,88
27,94
0,00
0,00
13,88
5 041,00
0,00
8,19
0,00
0,00
471 179,21
20,94
8,19
9 792,88
0,00
1 589,94
20,94
0,00
0,00
0,00
2 912,94
1 420,94
20,94
4 728,18
900,00
900,00
4 743,97
20,94
22 625,84
8 900,00

0,00
15 970,94
15 344,35
0,00
0,00
27 081,22
3 367,00
0,00
0,00
14 555,25
18 220,94
0,00
0,00
0,00
19 802,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 500,00
0,00
482 482,83
0,00
0,00
11 609,88
5 295,41
10 707,03
0,00
7 338,65
1 400,00
27 279,76
7 506,09
0,00
0,00
4 728,18
0,00
0,00
4 743,97
0,00
0,00
8 900,00

7 909,66
0,00
0,00
31 702,30
649,87
0,00
0,00
75 126,20
2 326,32
0,00
0,00
1 522,38
24 381,19
3 347,70
0,00
3 544,94
4 030,88
4 844,94
6 500,00
13 095,56
13,88
5 044,93
5 017,00
5 225,19
0,00
6 334,51
0,00
2 337,94
1 675,19
0,00
0,00
0,00
2 337,94
0,00
0,00
0,00
0,00
1 420,94
20,94
0,00
900,00
900,00
0,00
20,94
22 625,84
0,00

47 Iza bel i n
349 896,98
223 455,19
78 773,12
380 940,12
48 Budowa sieci kan.ul.Lubomirskiego,Jana Kazimierza Izabelin
49 Budowa sieci kan.ul.Wrzosowej w Hornówku (zadanie zamienne)
0,00
184 897,94
0,00
112 276,00
50 Budowa sieci kan.ul.Południowa Truskaw-etap I (zadanie zamienne)
0,00
186 650,91
51 Budowa sieci kan.ul.Sosnowej w Hornówku (zadanie zamienne) ZAMKNIĘTE
52 Budowa sieci kan.ul.Kordeckiego Izabelin (zadanie zamienne)
0,00
178 678,94
0,00
5 220,94
53 Budowa sieci kan.ul.Południowa Trukaw-etap II (zadanie zamienne)
23 211,18
84 617,27
54 Budowa sieci wod.w ul.Kwitnącej w Mościskach,Budowa sieci wod.w ul.Polnej (spinka wod.z ul.Rolną)
55 Bud.sieci wod.w ul.Kwitnącej w Mościskach,Bud.sieci wod.w ul.Polnej (spinka wod.z ul.Rolną)cz.niekwalifikowana
0,00
34 726,55
14 372,11
47 389,94
56 Budowa sieci wod.w m.Izabelin i Sieraków (ul.Sierakowska,Abrahama)
57 Budowa sieci kan.w ul.Łąkowej w Mościskach
15 032,23
469 789,04
58 Budowa sieci kan.w Izabelinie (ul.Abrahama i Sierakowska)
56 946,59
179 797,44
59 Dostawa wraz z montażem kraty koszowej na Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki
4 376,56
6 395,84
60 Modernizacja systemu sterowania i opomiarowania Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki
18 884,81
29 708,41
61 Wykonanie systemu GIS
4 099,59
19 182,01
0,00
0,00
62 Budowa sieci kan.w ul.Prymasowska i Leśnej Polany w Izabelinie
63 Budowa sieci kan.w Izabelinie (ul.Abrahama i ul.Sierakowska)-etap II
12 813,64
2 100,00
854 728,89
2 800 195,57

0,00
0,00
0,00
0,00
186 650,91
0,00
0,00
57 727,97
0,00
0,00
484 821,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 427 034,08

573 352,17
459 713,24
184 897,94
112 276,00
0,00
178 678,94
5 220,94
50 100,48
34 726,55
61 762,05
0,00
236 744,03
10 772,40
48 593,22
23 281,60
0,00
14 913,64
2 227 890,38

Budowa s i eci ka n.ul .Kołłąta ja ,Kmi ci a ,Ks .Jeremi ego,Koetl i nga ,Skrzetus ki ego,Rzędzi a na

Inwestycje zakończone w roku 2020 na wartość 1 394 796,14 zł.
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8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów
lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
Nota 38 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia
towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
Nie dotyczy

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na
niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i
planowane nakłady na ochronę środowiska
Nota 39 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę
środowiska

1

Poniesione w 2020 r.
[zł]

Nakłady na:

L.p.

Wartości niematerialne i prawne

8 400,00

Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska

57 864,30

2
3

Środki trwałe w budowie
tym dotyczące ochrony środowiska

-w

Razem:

2 800 195,57
2 866 459,87

10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nota 40 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie wystąpiły

11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami
rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do
wartości niematerialnych i prawnych
Nota 41 Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi,
które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych
Nie dotyczy
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12) Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym,
z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie
określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie
żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy
Nota 42 Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym lub
kwota opłaty za marnowanie żywności
Nie dotyczy

3. Kursy przyjęte do wyceny
wyrażonych w walutach obcych

pozycji

sprawozdania

finansowego,

Nota 43 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku
zysków i strat
Nie dotyczy

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 44 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów
pieniężnych
Nie dotyczy

Nota 45 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone
metodą pośrednią
Nie dotyczy

Nota 46 Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań
krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) wykazaną w bilansie
a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych
Nie dotyczy

Nota 47 Ustalenie różnicy między zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie
a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych
Nie dotyczy

Nota 48 Ustalenie wielkości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego
Nie dotyczy
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5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre
zagadnienia osobowe

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę
umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy

2) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę
na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które
rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych
standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w
sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz
z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi
oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą
być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy
informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nie wystąpiły

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem
na grupy zawodowe
Nota 49 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie
w 2019 r.

Przeciętne zatrudnienie w
2020 r.

Pracownicy na stanowiskach
robotniczych

31

35

Pracownicy na stanowiskach
nierobotniczych

13

12

RAZEM:

44

47

4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku,
wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych
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(dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach
wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych
członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z
tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
organu
Nota 50 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub
należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki
za 2019 r.

za 2020 r.

Zarząd

222 350,00

172 137,48

Rada Nadzorcza

127 842,90

132 963,48

Nota 51 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz
zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów
jednostki
Nie dotyczy

5) Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o
podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze
wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych
organów
Nota 52 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone
osobom wchodzącym w skład organów jednostki
Nie wystąpiły

6) informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub
należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych
rewidentach,
23

b) inne usługi atestacyjne,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi

Nota 53 Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok
obrotowy
Wynagrodzenie firmy audytorskiej wypłacone w roku 2020 wyniosło 9.000,00 zł brutto.

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki
rachunkowości

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w
latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz)
własny z podaniem ich kwot i rodzaju
Nota 54 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
odnoszone na kapitał (fundusz) własny
Nie wystąpiły

2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na
sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
Nie wystąpiły

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich
przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej
przyczyny
Nota 55 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
Nie dotyczy

Nota 56 Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych
Nie wystąpiły
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7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące
konsolidacji

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają
konsolidacji
Nota 57 Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji
Nie dotyczy

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nie dotyczy

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o
procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału
własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy
Nota 58 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub
20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nie dotyczy

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym
szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
– przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
– wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
– wartość aktywów,
– przeciętne roczne zatrudnienie,
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki
powiązane

Nota 59 Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji
Nie dotyczy

Nota 60 Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją
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Nie dotyczy

5) Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz
miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym
szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w
którym sprawozdanie to jest dostępne

Nie dotyczy

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz
formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest
wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową
Nie dotyczy

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za
okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nota 61 Połączenie metodą nabycia – sprawozdanie sporządzone po
połączeniu spółek
Nie dotyczy

Nota 62 Połączenie metodą łączenia udziałów – sprawozdanie sporządzone po
połączeniu spółek
Nie dotyczy

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności
Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie.
Efekt COVID-19 był w roku 2020 najistotniejszą determinantą wpływającą na kondycję
przedsiębiorstw i jest nadal. W trakcie przygotowania niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd
Spółki dokonał analizy ryzyk i zagrożeń natury finansowej, operacyjnej, rynkowej, które mogłyby mieć
wpływ na zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Wstrząs gospodarczy jaki odczuwa świat,
jest największym od czasu wielkiego kryzysu, który wpływa niemalże na wszystkie branże.
W kryzysowym 2020 roku Spółka podpisała 97 nowych umów na dostarczenie wody i 141 umów na
odbiór ścieków. Jest to efekt realizacji założeń wieloletniego planu inwestycyjnego. Spółka od lat
utrzymuje wysoką płynność finansową, stąd ryzyko jej utraty jest nieistotne.
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Przyjęcie założenia kontynuacji działalności przez Spółkę jest racjonalne i jest mało prawdopodobne
wystąpienie istotnych niepewności w tym zakresie.

10. Pozostałe informacje i objaśnienia
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły
Sporządzono dnia: 29.03.2021 r.
……………………………..

……………………………..

(imię, nazwisko i podpis
Głównego Księgowego)

(imię, nazwisko i podpis
Prezesa Zarządu)
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Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020

1. Informacje ogólne
Nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby: Truskaw 05-080 Izabelin, ul Mokre Łąki 8,
REGON: 017277808,
NIP:118-15-92-156
Strona internetowa: www.mokrelaki.pl ,
Poczta elektroniczna: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl ,
Sektor: usługi komunalne.
2. Informacje korporacyjne
2.1 Rejestracja Spółki
Umowa Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka
z o.o., zwanej dalej „Spółką” została podpisana w dniu 24 stycznia 2001 roku, w przepisanej formie
aktu notarialnego sporządzonego przez Notariusza w Warszawie Jerzego Horbana za repertorium A
-690/2001. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 stycznia 2001 roku pod numerem 0000008464. Umowa
spółki była zmieniana, w przepisanej formie aktu notarialnego, sporządzanego przez notariuszy
w dniach i za numerami repertorium wymienionymi w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla
Spółki przez w/w Sąd Rejonowy. Sprawozdania finansowe Spółki składane są w terminach
ustawowych, co potwierdzają wpisy w KRS.
2.2 Kapitał zakładowy Spółki
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.938.846,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów
dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 203
(dwieście trzy) niepodzielne udziały o równej wartości nominalnej po 147.482,00 zł (słownie: sto
czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote) każdy udział. Wszystkie udziały są
objęte przez jedynego Wspólnika, Gminę Izabelin. Spółka nie wydała udziałów
uprzywilejowanych, a także nie ustanowiła przywilejów osobistych dla wspólnika. W omawianym
okresie sprawozdawczym uchwalono wniesienie dopłat od wspólnika, a także podwyższony został
kapitał zakładowy Spółki. Umowa Spółki przewiduje możliwość podwyższenia kapitału
zakładowego do kwoty 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) w terminie do
dnia 31 grudnia 2030 roku, nie stanowiącego zmiany umowy Spółki. Wspólnik korzystał z tego
postanowienia i nie jest wykluczone podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o przepisy
umowy Spółki, w kolejnym okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym nie dokonano
obniżenia kapitału.
2.3 Organy Spółki
Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.
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2.3.1 Zgromadzenie Wspólników
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 roku, na
którym podjęło uchwały o:
- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
- zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,
- zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2019,
- udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki za rok 2019,
- zobowiązaniu Wspólnika do wniesienia dopłaty.
2.3.2 Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Spółki liczy trzy osoby a jej skład przedstawia się następująco:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Zarychta,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Sebastian Budziszewski,
- Członek Rady Nadzorczej – Magdalena Mamcarz.
2.3.3 Zarząd
W 2020 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy. Do dnia 25 lutego 2020 roku Prezesem Zarządu był
Pan Marcin Sobczak, a od dnia 16 marca 2020 roku Uchwałą nr 1/2020 Rada Nadzorcza Spółki
powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Pani Agacie Bartoszewicz.
2.3.4 Prokurenci
Na dzień bilansowy w Spółce jest ustanowiona prokura samoistna w osobie Pani Agnieszki Godyń.
2.3.5 Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi
Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2020 r Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 marca 2020 r., została zawarta
umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania z Panią Agatą Bartoszewicz, w związku z
powołaniem na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na podstawie Uchwały Nr 1/2020 Rady Nadzorczej
podjętej w tym dniu.
3. Udziałowcy Spółki
3.1 Struktura udziałowców
Na dzień 31 grudnia 2020r. jedynym Wspólnikiem Spółki posiadającym 100 % udziałów w
kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników, jest Gmina
Izabelin.
3.2 Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów udziałów
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, jak również po zakończeniu okresu
sprawozdawczego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w
strukturze własności udziałów Spółki. Nie zostały zawarte umowy opcji lub umowy przedwstępne
sprzedaży udziałów w Spółce. Na żadnym z udziałów nie ustanowiono prawa zastawu oraz prawa
użytkowania.
3.3 Udziały w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
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W zakresie tym w okresie sprawozdawczym żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie
posiadała udziałów Spółki.
3.4 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności udziałów Spółki
oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na udziały Spółki.
Nie występują żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadające na udziały
Spółki.
4. Działalność Spółki w 2020 roku
4.1 Istotne czynniki ryzyka
Realizacja przychodów i zysków Spółki jest ściśle związana z wieloma czynnikami, mającymi
wpływ na jej działalność. Najważniejsze z nich to:
a) nieosiągnięcie założonych przez Spółkę celów określonych w Wieloletnim Planie
modernizacji i budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, co przekładać
się może na liczbę mieszkańców, z którymi mogą być zawierane - umowy o dostarczanie
wody lub dostarczanie ścieków,
b) ryzyko kurczącej się liczby oferentów przystępujących do postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego,
c) ryzyko związane z uzależnieniem Spółki od ograniczonego kręgu dostawców, w związku z
ich pozyskiwaniem na zasadach zamówień publicznych,
d) ryzyko uzależnienia od odbiorców, ze względu na charakter i przedmiot działania Spółki,
e) ryzyko skutków awarii wieloletnich urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
przekładające się na koszty remontów, modernizacji lub ich wymiany,
f) konkurencja w postaci podmiotów, wykonujących przyłącza, w cenie których nie
uwzględniane są wszystkie koszty,

4.2 Ocena czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki
- ryzyko nieosiągnięcia założonych celów – występuje w stopniu ograniczonym, ponieważ
Spółka jest na rynku lokalnym monopolistą a ponadto realizuje program, którego realizacja
pozwoli na zapewnienie odpowiedniej liczby mieszkańców korzystających z usług Spółki,
- ryzyko kurczącej się liczby oferentów przystępujących do postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego – występuje w stopniu ograniczonym, ponieważ mimo
rygorystycznych zasad, rynek jest konkurencyjny – Spółka podejmuje działania dla
przeciwdziałania temu ryzyku, poprzez zwiększenie form przekazu, za pomocą których
dotrze do szerszej liczby oferentów,
- ryzyko uzależnienia spółki od dostawców - ryzyko uzależnienia Spółki od dostawców
występuje w ograniczonym stopniu, ponieważ mimo rygorystycznych zasad, rynek
dostawców jest konkurencyjny - Spółka podejmuje działania dla przeciwdziałania temu
ryzyku, poprzez zwiększenie form przekazu, za pomocą których dotrze do szerszej liczby
oferentów,
- ryzyko uzależnienia Spółki od odbiorców - ze względu na wysokospecjalistyczny i
ograniczony zakres oferowanych przez Spółkę usług oraz ograniczonej liczby odbiorców Spółka podjęła działania mające przeciwdziałać temu zagrożeniu m.in. przez
przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej nakierowanej na zdobycie nowych
odbiorców,
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- ryzyko skutków finansowych awarii – ryzyko występuje w stopniu ograniczonym,
ponieważ Spółka prawidłowo przygotowuje wnioski taryfowe,
- ryzyko konkurencji – występuje w stopniu ograniczonym, ponieważ Spółka przeciwdziała
temu ryzyku, poprzez profesjonalny charakter usług i zapewnienie obsługi.
Do pozostałych zagrożeń, o charakterze ogólnym, zaliczyć należy:
- ryzyko zmiany przepisów prawa w zakresie istotnym dla działalności Spółki,
w szczególności w zakresie definicji przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego,
prawa wodnego, sposobu finansowania - w szczególności zasady finansowania Spółki, jako
spółki gminnej, mogą ograniczyć możliwości finansowania powierzonych zadań własnych,
- ryzyko związane z procesem sporządzania sprawozdań finansowych - pomimo stosowania
zasad rachunkowości istnieje niewielkie ryzyko związane z nieświadomymi błędami
księgowymi. Spółka w przypadkach wątpliwych, przeciwdziała tym zdarzeniom korzystając
z doradztwa, udziału w szkoleniach oraz poddając sprawozdanie finansowe roczne badaniu
biegłego rewidenta,
- ryzyko kredytowe - ryzyko to może wystąpić w zakresie podstawowej działalności Spółki,
a jego źródłem są rygorystyczne warunki dofinansowania ze środków unijnych i znaczny
wzrost cen nabycia usług niezbędnych do realizacji inwestycji Spółki – Spółka stara się
ograniczyć to ryzyko poprzez bieżący kontakt z instytucją współfinansującą, doradztwo
a przede wszystkim współpracę z Właścicielem Spółki,
- ryzyko związane z awarią systemów informatycznych - Spółka stosuje procedury
ograniczające ryzyko związane z awarią systemów informatycznych przez:
wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego, system kontroli dostępu pracowników
do komputerów, dostęp do zasobów sieci komputerowej wyłącznie upoważnionych osób,
zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
Opisane wyżej ryzyka, mimo wpływu na działalność Spółki, nie stanowią istotnego zagrożenia dla
jej działalności i rozwoju.
4.3 Zakres działalności Spółki
Przedmiotem przeważającej działalności Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku było:
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00)
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00)
Zakres ten pokrywa się z zapisami umowy Spółki oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W ramach podstawowych obszarów swojej działalności gospodarczej Spółka zajmuje się:
- dostarczaniem wody,
- odprowadzaniem ścieków,
Spółka nie prowadzi istotnych działań w dziedzinie badań i rozwoju.
4.4 Główne rynki prowadzonej działalności
Działalność Spółki koncentrowała się w 2020 roku na rynku lokalnym. Głównym obszarem
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działania Spółki jest Gmina Izabelin.
4.5 Struktura sprzedaży w podziale na główne produkty
Struktura przychodów ze sprzedaży netto w podziale na główne produkty Spółki przedstawia się
następująco:

Przychody netto ze sprzedaży
Działalność w obszarze dostarczania wody
przychody netto
% udział w przychodach
Działalność w obszarze odprowadzania ścieków
przychody netto
% udział w przychodach
Działalność w pozostałym obszarze
przychody netto
% udział w przychodach

2019r.
7 905 892,73

2020r.
8 708 007,25

2 576 536,97
32,59%

2 515 339,70
28,89%

4 502 704,75
56,95%

4 928 894,92
56,60%

826 651,01
10,46%

1 263 772,63
14,51%

5. Analiza finansowa Spółki
5.1 Sytuacja finansowa i omówienie wyniku operacyjnego

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat za rok 2019 oraz za rok 2020 przedstawia poniższe
zestawienie:

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
B Koszty działalności operacyjnej
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D Pozostałe przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G Przychody finansowe
H Koszty finansowe
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
L Zysk (strata) netto (I-J-K)

2019r.
7 905 892,73
7 529 097,01
376 795,72
410 306,75
74 538,29
712 564,18
24 073,60
80 274,89
656 362,89
91 907,00

2020r.
8 708 007,25
8 490 910,24
217 097,01
500 916,39
134 472,69
583 540,71
14 748,77
54 337,16
543 952,32
137 852,00

0,00
564 455,89

0,00
406 100,32

5.1.2 Analiza struktury aktywów.
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WYBRAN
Aktywa Spółki przedstawiają się następująco:

AKTYWA
A Aktywa trwałe
B Aktywa obrotowe
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe
III Inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2019r.
38 873 987,92
34 936 192,19
3 937 795,73
126 278,65
604 225,98

2020r.
40 806 030,69
35 841 133,51
4 964 897,18
127 424,95
1 033 678,07

3 169 146,83
38 144,27

3 708 949,49
94 844,67

2019r.
7 529 097,01
1 854 978,75
1 204 933,55
924 901,99
128 576,64
2 701 257,26
658 131,01
56 317,81
0,00

2020r.
8 490 910,24
1 962 539,91
1 210 571,35
1 176 022,68
177 199,67
3 147 369,41
760 856,06
56 351,16
0,00

5.1.3 Koszty według rodzaju

Koszty działalności operacyjnej
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce
IV Podatki i opłaty, w tym:
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów

5.2 Źródła kapitału Spółki
Źródła finansowania Spółki przedstawia poniższe zestawienie:

Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał ( fundusz) rezerwowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

2019r.
28 634 525,60
28 938 868,00
0,00
-868 798,29
564 455,89
10 239 462,32
141 841,43
2 596 872,21
1 538 454,08
5 962 294,60

2020r.
30 270 453,92
29 938 846,00
229 850,00
-304 342,40
406 100,32
10 535 576,77
220 021,47
1 779 828,09
1 464 956,24
7 070 770,97

Spółka finansuje inwestycje z następujących źródeł:
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1. Pożyczki udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2. Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
3. Dotacje ze środków unijnych – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
4.Środki własne.

5.3 Działalność inwestycyjna Spółki
Poniesione nakłady na inwestycje realizowane w 2020 r. wynosiły 2.800.195,57 zł i przeznaczone
były na wydatki związane z realizacją zadań własnych, w szczególności budową sieci
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej przy współfinansowaniu funduszy unijnych.
Główne inwestycje realizowane przez Spółkę w 2020r to:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mościskach w ulicy Łąkowej (łączna długość 557,10
mb) – nakłady wyniosły 484.821,27 zł,
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie B w ulicach Jana Kazimierza, Charłampa
(łączna długość 394,10 mb) – nakłady wyniosły 482.482,83 zł,
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Laskach w ulicy Partyzantów (łączna długość 56 mb)
– nakłady wyniosły 11.609,88 zł,
4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hornówku w ulicy Sosnowej (łączna długość 341,60
mb) – nakłady wyniosły 186.650,91 zł,
5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hornówku w ulicy Wrzosowej (łączna długość 253
mb) – nakłady wyniosły 184.897,94 zł,
6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie B w ulicy Kordeckiego (łączna długość
275,48 mb) – nakłady wyniosły 178.678,94 zł,
7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicy Południowej (łączna długość
164,50 mb) – nakłady wyniosły 112.276,00 zł,
8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie B w ulicach Lubomirskiego, Jana
Kazimierza (łączna długość 532,23 mb) – nakłady wyniosły 459.713,24 zł,
9) Budowa sieci wodociągowej w Mościskach w ulicy Kwitnącej (łączna długość 129,30 mb)
– nakłady wyniosły 34.726,55 zł,
10) Budowa sieci wodociągowej w Truskawiu w ulicy Olszowej (łączna długość 159 mb) –
nakłady wyniosły 22.625,84. zł,
11) Budowa sieci wodociągowej w Mościskach w ulicy Sasanki (łączna długość 169 mb) –
nakłady wyniosły 31.702,30. zł,

5.4 Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia i gwarancje
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W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała poręczeń i gwarancji.
W okresie sprawozdawczym Spółka nie zaciągała kredytów i pożyczek.
5.5 Zarządzanie zasobami finansowymi
Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1.033.678,07 zł (słownie: jeden milion
trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem 07/100).
Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił
10.535.576,77 zł. (słownie: dziesięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset
siedemdziesiąt sześć zł 77/100).
Zobowiązania mają
krótkoterminowy.

charakter

długoterminowy

i

krótkoterminowy,

zaś

należności

–

5.6 Możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Spółka realizuje inwestycje z funduszy unijnych, pożyczek i środków własnych.
5.7 Czynniki które miały wpływ na działalność podstawową
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku istotne znaczenia dla działalności Spółki miała
realizacja umów zawartych z dofinansowaniem funduszy unijnych. Z dniem 1 maja 2019 roku
Uchwałą Rady Gminy Izabelin część zadań wykonywanych dotychczas przez jednostkę budżetową
Właściciela Spółki przeniesiono do Spółki; zadania te nadal realizuje Dział Komunalny Spółki.
6. Umowy i wydarzenia znaczące dla działalności gospodarczej
6.1 Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub
kapitałowych, a także zmiany prawno-organizacyjne. Spółka nie wchodzi w skład grupy
kapitałowej, nie ma spółek lub spółdzielni zależnych. Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).
6.2 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką
W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Spółką, związane ze
zmianą w składzie Zarządu Spółki.
Spółka zamierza nadal kontynuować działania zapisane w Wieloletnim Planie Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2020-2024 celem
dalszego jej rozwoju.
6.3 Do istotnych czynników mających wpływ na perspektywy rozwoju należy zaliczyć:
- zwiększenie liczby odbiorców usług Spółki,
- modernizacja, rozwój i budowa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska,
- pozyskiwanie odpłatnych zleceń od Właściciela Spółki, w trybie tzw. in house,
- wymiana zużytego parku maszynowego Spółki,
- modernizacja oczyszczalni ścieków.
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Strategia rozwoju Spółki określa w horyzoncie czasowym na lata 2020-2024 kluczowe kierunki
działań wynikających z możliwości wewnętrznych Spółki i uwarunkowań zewnętrznych,
realizowana jest zgodnie z zasadą równoważonego rozwoju.
Cele strategiczne Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Łąki: Sp.
z o.o.:
- zapewnienie dostępu do wody o jakości wymaganej przepisami prawa wszystkim
mieszkańcom gminy Izabelin, przy uwzględnieniu zrównoważonego korzystania z wód,
- zapewnienie dostępu do kanalizacji sanitarnej wszystkim mieszkańcom gminy Izabelin,
- utrzymanie możliwie najniższego poziomu cenowego świadczonych usług,
- zorientowanie na potrzeby klientów.
6.4 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej.
Na rozpoznanie oczekuje skarga kasacyjna złożoną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie o sygn. akt III SA/WA 3184/16, który uwzględnił skargę Spółki na indywidualną
interpretację podatkową w przedmiocie charakteru i opodatkowania dopłat z art.177 i n. i uchylił
interpretację.
6.5 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
W dniu 14.01.2020 roku Spółka zawarła z Finansier – SFK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
umowę o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020. Z tytułu zawartej
umowy wynagrodzenie dla zleceniobiorcy za wykonanie umowy zostało ustalone na kwotę
18.000,00 zł brutto.
6.6
a

Informacje

o

znaczących

zdarzeniach,

jakie

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

….…………………….
(imię, nazwisko i podpis Prezesa Zarządu)
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SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DLA
WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ
GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI IZABELIN
MOKRE ŁĄKI SP. Z O.O.
TRUSKAW 05-080 IZABELIN, UL MOKRE ŁĄKI 8

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. na które składa się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 40 806 030,69 zł,
c) rachunek zysków i strat, w układzie porównawczym za okres od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 406 100,32zł,
c) dodatkowe informacje i objaśnienia,
Opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:




przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia
2020r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym
dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości – Dz.U. z 2021 r poz. 217 z późniejszymi zmianami)
oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami
statutu Instytutu

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego



zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego .
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów
Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w
Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W
trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni
od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i
umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną, aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z
wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Spółki albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania
działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania
z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie
gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne
zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za
istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a
także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i
odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Instytutu;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Instytutu;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Instytutu zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Instytutu do kontynuacji działalności. Jeżeli
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze
wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować,
że Instytut zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i
zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

2 Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”).
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami
prawa. Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W
związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze
Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje
się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w
Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z
badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również
wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółki:
 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Wybór firmy audytorskiej
Firma „Finansier- SFK” Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
została wybrana uchwałą nr. 1/2020 z dnia 10.01.2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Sprawozdanie finansowe Spółki badamy począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia
2016 roku to jest przez pięć kolejnych lat obrotowych.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Lucyna Żurawska.
Działająca w imieniu firmy audytorskiej FINANSIER-SFK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.
Powstańców Śląskich 106D lok 70 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 270 w imieniu
której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.
Lucyna Żurawska
Numer KRBR 8083
Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie w imieniu
FINANSIER-SFK Sp. z o.o.
Numer KRBR 270

Warszawa, 07 kwietnia 2021 roku

Signed by /
Podpisano przez:
Lucyna Alicja
Żurawska
Date / Data: 202104-07 12:44
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