
faT wv /

PRZEDSIEBIORSTWO

USIUGOWO-HAN DTOWO- PRODU KCYJ N E

"LECH'' SPOI.KA Z OGRANICZONA

oDpowrEDzrALNo5cr4

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2018 do 3L.L2.20L8

Sff,EzEs
WIC:EPREZE,S

rrrgr AlinadL.,
ngr lulit no),l'itokl Ste/anovie



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nrrwa: pRZEDSITBIORSTWOUSTU6OWO'HANDLOWOPRoDUK(YJNI

SPOT(A Z OGRANICZONA ODPOWITDZIALNOJCIA

sl€dzlba: KOMBAIANIoW4,I5-ll08IAIYSTOK

Kody PKO okreilaj c podltawowe dzialalnoii sP6lki:

18327. 461 1 2. 6a202. 39002, 382 12, 35302

LECH

2. Wskazanie easu trwania dzialalnoi(i iednostld, jeielijest ograniczony

Nie doty(zy

3. okrca objgty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie linansorve sporrdzane za okres od 01.0r 2018 do 3r I2.2018

4. Wskazanie czy sprawozdanie tinahsowe zawiera dane lEazne

sprawozdanie firransowe rrie zawiera danych lEczny(h

Zaloienie kontynuowarria dzi6lalnoaci gospodarczej

Sprawozdanie fnan5owe sporzqd20ne przy zalo,eniu kontvnuowanra dzialalnoi(i

gospoda(zej przez r€dnostk9.

Nie stwierdroDo okoli(znoi(i, t(l6re wskaztriQ na za9'o2enie konlynuowania dzialalnoi(i

6. Informacie o Pollczeniu sp6leh

Nie dotycry

7. Polityl(arachunkowoici

omiiwienle przyjllych zasad (polftyki) raduhkowoi(i, w,akrcsiewiakim lslrwa

pozostawla jednoit.€ Prawo wyboru:

Spr.wozd.nre linansowe zostalo prrygolowane zgodnie z wvmogami ustawy 
'? 

dnia 29

wrzeinia 1994 roku o ra(hunkowo6ci obo\aiEzujacymi Jed nostki koatvnuui+€ dzialalnoit

Prryj€te p.z ez Sp6lke zasady rachunkowoici stosowane byly w 5pos6b ciEglv i !? one

zgodne z zasadami rachurrkowoa.i stosowanlrni w poprzednim roku obrotowy'n

.Jednostka spotz4dza ra(hunek zysk6w istral w ukladzi€ po,6wnaw(zym

lednostkaspo,zndza rachunek paeplyw6w pienigrnych metodE poir€dni4.

W sprawozdaniu finansowym ,ednostka wykazoje zdafteni. gospodarcze zgodnie z ich

treiciE ekonomic?ni

Metody wyc€ny aktyw6w i pasyw6w (raki€ amonya(,ll):

Aktywa i pasywa wy(enia sie wedlug zasad okreslonych uslaw4 o rachunkoNoici

SrodkilMale iwartoiciniematelialne iprawne - do amo'tyzacii +odk6ta trwaly(h i

wad06(a niemalerialnych r prawnych stosowane sn zrsady wedlug obov,/i4zujqcych

pEepis6w ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych (PDOP). W Sp6lce pr,yjelo

generalnq zasade ltosowania stawek amortr2acyinych skladnik6w malEt*owy.h dla cel6w

bilansoy,y(h zgodnie z wykazem stawek amortfiacyinych przewidzianych w u(awie o

podatko do(hodowym od osob prawny€h. Dopuszczts siqjednak odstgpstwo od tej

Numer identyflkuji(Y Pod'nlor:
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0
U5TUGOWO.HANDLOWO.PRODUKCY'N! LICH SPOTKAZ

o6naNIczoNA oopowEDz^lNojo4

Spra(rozdrf,re ,rMnioLr a oktr od 0l o] r013 do ll I22nri

t
)I



zatady zgonnie z zasadq tstoino6.ioraz kryrefl6w le(lm,.7no,ekononi.rny.h I

saczeqolny(h ogranr.zei pr.wnych (np dota.ta Ut) Jednoslta stos0je nrelode tiniorvt

Ro(zna skala odpasov,/ amortyracyjny(h odzviierriedla, .o do rstoty. ,akty(zny ttopieri

ruiy ania sig majalku l^1alego

Dla <rodk6w lrwaly(h i wa(oici niemat€.ialnych i prav/nych o wartoso pocrqrkowel w

prredriale do wskazanej w obo!,ri4ruiiry(h p,zepisach ustawy o podarku dochodowym

od osob prawnyrh kwoly. od kt6rej nalery dokory vat odpis6w amortyracyjoy.h - odpis

t{, r00oz iesl dokon} vaoy v/ mi€sitcu lvprowadzenia ich dc, uzywanaa (w da(i€ zakupu) w

uzasadnionych prrypadlarh skladnrkite mogi byt .mortyzowane n., zasadach o96lny.h

leieli jrodki l,v/ale uleqly uleprzeniu (pizebudowa. iozbudowa, retonsrrut.ia, adaplarja

lub rnoderniracla), to wartoja poczqrkown lych irodk6w trwaly(h powjek!?a sie o sume

wydatkow na a(h ulepszenie; wydarli na nabycie.zqaci rktadowyrh lub perleryJnych

zalj(za sie do uleplzen, jpre,ijednosttowa cena naby(ia takiej (2e60 pzetracza wskazani

w obowitzuji(yrh przepirach ustawy o podatku dochodowym od os6b p.awny(h kwote,

od kt6rej nalery dokonywat odpis6w amoryra.yjny.h.

Srodki rftale w budowie wy(enia sae w wyso*ojd ogotu kosztow pozostaii(y(h w

berpoirednim zwi4zku z i(h naby(iem lub wytwotzenienr. pomnieiszo,iy(h o dokonane

odpisy, tytulu tlwalej urraty wartoa(i. Do (e[y naby(ia tub kosztu wyrworzeni6 irodk6w
trwaly(h w budowie zala(ra srg kosu ty obsluqi zobowilza6 zaciqgniety(h w (elu i.h
fnansowania i zwi?zane r nimr ro2nrc€ kurrowe. Koszty obslugi pomnrejsza lie o uzyslane

przy(hody z nrm zwEzane

Zapasy' towary i materialyj materjaty zalupione na potrreby bieiqr€j dzialalnoj.i

operacyjnej odpisywane s? w koszry w momenoe ich zakupu, z wy.jatkiem niekr6rych

material6w (materiily pro(esowe, otej terhnotogrczny. otej napedowy, drur do wiqzani.

surowc6w wtornych, inn€ w zaleinoici od potr2eb). Gospodarki magazynow4 zostaly

r6wniez objgle (zdo zamienns w Zallada€ rJmeszkodtawiania Odpad6w (omlnatnych w
aiatmsloku, ktore s4 cldnoszorc w.ie2ar kosztoww momencie ich wydania Do rowar6w

Sp6lka kwalinkuje izaljcza prawa maritkowe wynjkajq(e ze jwiadedw po(hodzenia

energii b€dA(y(h dowodem wyprodukowanB pewne.j okreilon€j w iwr.dectwie, ito<(i

energiielektrycznej w lon.esjonowanym ir6dle odnawiatnym oraz itojd energii$,

wysokosprawnej kogeneraqi. Rzecowe skladniki attywdw obrotowyrh wycenia 5ie

wedlug (€n zakupu lub korzt6w wytworzenaa nie wyiszy(h od ich cen sprzedaiy netto na

drie,i bilaniowy. Roz(hody ultalane sq prry zastosowaniu metody nFO.

Naleinoici ' wy(€nia si9 !r/ kwotadwymagan€j zaptaty, ,:a(howani€m zasady osrrornej

wy(eny (po pomnierszeni! o odpisy attualizujqce). Na dre'i bilan$wy wytazywan€ s4

wraz z odretkami z tytulu ,wloki w zaplacie opta.onymido dnia .porzqdzenia

sprawozdania fi nansow€go.

Nal€rno<ci wyraione w waluta<h ob(y(h wyc€nia sie na driei brlansowy po

obowi?arq.ym na ten dzi.6 arednim lursie ogloszonym dla danej walury przez

Narodowy Bank Polski.

R6inice lursowe od naleinoici wyraiony(h w walutach obrych powstale na d2ie6 wy(eny

i prry zaplade:aliea sag odpowiednio: uj€mne do loszt6w finansowy(h i dodarnie do

ptzr(hod6{, finanso\rych- W uzasadnionych prrypadkach odnosi sifje do kos.tu
y,ytworzenia produkl6w, uslug lub (eny naby(ia towar6w a tak e y/ytwozeoi. irodk6w

lrwalych lub wartojci hiematerialny(h i prawny.h (odpowiednio na zwi€kszmie lub

,mniejszeni€ tych koszr6w).

Srodk pienieine - wykazuj€ sig w wanoici nominatn€j.

WyraiorF w wdutad okych wfenia si9 na dzi?i bilansowy po obowiiarjiqm na ten

d2iei Srednim kursie ogloszonym dla dane] waluty przez Narodowy Bank polski.

Kapitaly (fundusze) wlirne - ujmuj€ cie w lsiegach ra(hunkowy(h w wartoici nominalnei

wedfug ich rodzai6w izasad okegony(h przepisami prawa lub umonry sp6lli.

Xapital z.kladowy wytazuie si? w wysoko((i okrEalonej w umowie i wpijanej w rej.strze
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Rere'wy na zobowiiza a i rorli(z€nra migdzyokresotlc brcrne to zobowi4zaDi4 klory(lr

ternin wy agalnoici lub kwota nae 54 pewne. Rozli(zenia mredzyokreso\^/e kosztow

brerne dokonywane sE w rvysoko(ci plrwdopodobny(h zobowiEran pt?ypadajq(ych na

baeiq.y okres sprav,,ozdawczy. Rezerwy tworzy tig zgodnie , obowiqzkrem Prav,ry i lub

zt/ly(zajowo o(zekiwanym obowiQzkaem handlowym, to jest vvredy. gdy wystqpuJe na tyle

dure prawdopodobierittwo, ie zajdzie koniecrno(i wywiirania siqjednostkiz ci4iicego

ra niej obowiizku, a koszly lub straty wynraga.jnce poniesienia dla wywiAzania sig z tego

obowilzku st na tyle zna(zq(e, ie i(h nieuwzglednienE w wyniku fina$owym tego

okresu. v/ horym obowiazek powstal, spowodowaloby istoltle ,niektztal(e.ie obrazu

s,,tua.ji majatkowej, Inrantowei i wynild fhansov,/egoiednostki

Rezerwyzalicza sie odpowiednio do Pozo5talych koszt6w oPera(yinych lub koszt6w

linanso$ych. zaleini€ od okolicrnoici, z kt6ryni Pr2ytzle zolrowinzania ti9wa42l.

Sp6lla tworzy rezeNy tra poniisze tytul).

skutki to.zlcego sig postepov',ania tqdowego i od$/olavr(zego,

- prryszle iwiad(zenia pracownicze ( nagrodyjubileuszowe, odPrawy emelytalno rentowe

niewylorzystane urlopy)

Rezerwy na przys e;wiad(?enia pracowni(ze hvorzone sq na bazie memorialowe., \'!

oparcru o niezaleine obli.zenia ahuarialn€.

- odpisy na {undusz rekultywacyjny,

- planowan€ remonty odtworzeniowe 6rodk6w trwalych-RMB (fakultatywnie).

Zobowi4zania - \Aycenia siq oa d?ie6 bilansowy w kwocie wymagajqce, zaplaty z

wyjettiem zobowiiza6, ktory.h urequlowanie zgodnie z umowq nastepu.i€ Pzez wydanie

anny(h ni, jrodki pienier'le aktyw6w finansowych lub wynriany na instrumenty lanansowe,

klore wycenia siq wedlug wartd(i godziwej.

]€zelilermin wymagalno((i przekraca jeden rot od daty bilansow€j, 5alda ty(h

,obowi4zan, z vtyjqttiem zobo$iqza,i z ! ulu dostaw iuslug.wykE2uje sieiako

dlugoterminowe. Pozoslale czei(i eald wyk3zylvane s4 jalo kr6tkoterminowe

Zobowiqzania qtratone w walutach obcyd wycenia si9 na dzieri bilansowy po

obowiqzujqcym na len dziei lrednim ku6ieogloszonym dla dan€i waluty p1€z

Narodowy Bank Pol3ki.

R6rni(e kuBowe dotyczqce zobowiqzari wyrazorych wwalula.h obty(h Powstale na

dzie6 wy(eny i p.zy ulegulowaniu zali(za si? odpowiednior ujemne do koszt6w

finansowyrh i dodatnie do ptzydod6w linansowyrh. w urasadniony(h plzypadla(h

odnosirieie do kosau wytwolzenia produk6w, uslug lub aeny nabycia ower6w, a takie

wytwozenia arodk6w trwalych lub warto6ci niematerialnych i prawnych

Spos6b usralenia wynlku fl hansowego

Wynik Iinaosowyj€dnonki zostal vJyceniony w wiarygodnie ustalonej v/artoid, p,zy

zaclrowaniu zasady memorialu, wsp6lmiernoaci przychodow ikosztow, osnoinej wvce'ry

przy(hody 2e sprzedazy obqimuiA nrewltp|wie naleine lub uzyskane kwotv neno 2e

sprzedary, tj. pomniejszo'le o nal€rny podatek od towarov/ a uslug (VAI) ujmowane w

okresach, kt6ry(h doty(ze.

lednostka prowadzi koszty w ukladzie rodzajowym i ukladzie kallularyjnyn, u.jmujeJe w

okresach, kl6rych dolyczq. Koszt spredanych produkl6w. towar6w i material6w obeimLrje

koszty be2po3rednio z nimizwiqzane oraz uzasadnionq (z*t koszl6w poiredni(h.

Na wykazywany w ksiqga(h rachunko!"/y(h wynik linansowyJednostkitllada sie wynil2

dzialalnofti gospodarczej. operacyjnej i lirlansowej oraz obowiezkowe ob.iq2enia vlynikl

tinansowego ztytulu podatku dochodowego od o56b prawny(h iPlalno(ciz nim

zr6wnanfh na podstawie odrtbrry(h przepis6w z uwzglgdnieniem podatku

do(hodowego odroczonego.

wynik na dzialanoici operacyjnej stanowi .ornicq miedzy suma naleinych prry(hod6w ze
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sprzedazy produkt6rv. u!l!9 o,ar zysLo!{ ze sprreda2y skladnrk6w nrajatku trwaleqo

wyraio,'y.h v rre.ry\r!(ty(h, pn,(h ip,reda?y, ? uwzqlednrenrenr doractj, opustow,

rabatow i mny(h zwiqks2lri lL,b rnlniejrren bez podatku od towar6w i uslug (w (ri<.i

podlegaJ4ce, odt(zenru), ordz 2re.lrzowany.h po2ostalych prrychodow operacyjnych, a

!!ano<('4 splzedarrych txodLrkl6w ulhjg I (.al ze rpz€dary skladn;kow majatku nr"aiego

wycenrony.h w koszla.h wytwor2enia l!b (enarh naby(E (2akupul. powiekszona o (atoia

podesiony(h od po(ztku roku obrolowego koszt6w ogdlnego zarzldu, sprredazy

prodrktor/. towarow iinny(h skladnil6rv nrajatlu oraz pozostaty(h torzt6w opera.yjnych

Wynik na operacja(h lanarlsowy.h stano,.li roinicA rniedzy naleznyni Fzy(hodamiz
opera(tr ,mansowy(h, a vJ s2(zegolno<.iz posjadarra op,ocentowania lokar I rachurk6w

bankowy(h a kosztami opera.Jr ,rnansov?y.h. wynikaj4rymr z reaizowenyd przez

jednostke operacii finansowyd zwiqzanlrch r rr|l^,esrycrami oraz pory5kaniem iobsfugi
kapital6w obcy(h, a w s2czegoho(ci odsetki od zaci4gnietych tredytow ipouy(zek oraz

wyemrto\{anych opro(entowdnych papierow wartoa(iowy.h, straty ze spRedaiy inwestyqr

Nie 5tano\aiq kosaow finansowy(h ko5zty obslugi zobowi?zai za(iqgniety(h na

sfrnanrowrnie rzerzowego majAttu trwalego i wa(oi. i niematerialny(h i prawnyd

poniesione pr.ezjednostkq w okresiE brdor/y. monraiu a ulepsrenia do dnia bilanso,{ego

lub p.zyjecra do u2yw.nia, gdy2 rwiekszarq ono .en9 nabyoa lub koszt r,rytwor?enia ly.h
aklyw6w. Z ty.h samy(h prryrzyn do przlrhod6w i kosa6w finan5owy(h nie zali(za sie

takre roinic kuEovrych zwiazany.h z powyiszymi zobowitzaniami

W 2wiizlu z prlejiciowymi r6in'( ami miqdzy wykazywana !4lsiega(h rachunkowy(h

wa(oicrq aktyw6rr, i pasyyrow a i(h wartoi(ii podatkowQ.iednostka tworry rezerwe i

ustala aklywa, tytulu odro{zonego podalku do(hodowego od os6b prawny(h. Wrsokosc

rer€twy i ahpvow z tytulu od.o(zonego podatku do.hodowego u:tala sie prry

uwzglqdnEr u stawek podatku do(hodowego obowaauuja(ych w roi(u powstania

oboriizLu podalkowego. Rezerwa i aklla/ra ? tytulu odroeonego podatku dododolvego

wykarywane si w bilansie oddzielnie.

Wplywaj+y na wynik tinansowy podatek do.hodorry za dany okres sprawozdewczy

obermt re. rzejf bi€iecA icze6i odro.zom k6inica pomifdry sranem ,ezem I aktywow z

tytulu podatku odro<zonego na konie( ipoc:itek okrelu lprawozdaw(rego) Eieiqc€

zobowiizania 2 tyiulu podatku do(hodowego od o!6b prawny(h sa n.li(zone zgodnie u

obowiizuj*yrni prz€pisami podattowymi.

Spos6b tporzldznnl. $rawo2dania tinansowego

Nanieilze sprawozdanie finansow€ zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 or.?
porownywalne dane finanrowe 2a rok obrotowy 2017.

,ednostkd sporzEdza sprawozdani€ finansowe oraz przedstawia dodatkowe inlormaqe i

objarnienia wedlug Zali(znika nr I do ustawy o radunkowoici.

E. Oodatkowe informacje uszczeg6lawiajice

Informacje doty(2ece dzlalalnoicl kon(*jonowanej i dzlalalnoici Sp6lkl l.ko
pr2€d$if blorstw. energetycznego.

PUHP "[ECH" Sp. z o.o posiada toncesje na wyrwarzanie ciepla z otresem wainoaca

ustalonym do dnia 3l grudnia 2030 rol.Ir o.az koncsje na wytwarzanie energii elektryczn€J

z olresem wainoid Btalonym do dnia 3t grudnia 2Ol0 roku. Konce5l, udzietono De.Jrrianii

Prezesa Urzgdu R€gul..ji Energetyki z dni6 3l qrudnaa 2015 roku

De(f4iami Prezesa lJrzedu Regula(ji [nergetyki z dnia 26'rae6nia 20U rokir zmieniono

prz€dmioto{,e kon.es.ie w zakrerie wylonywania dzralanoi( gospoda(z€J polega.j4(€j na

wytwaEaniu .iepla i €nergii elektrycznej winstaladiOZE (OdnawialrE 2r6dla tnergii)-
i talacji termi(znego przeksztal.ania odpad6w (ITPO).

Sp6lla spelni. pr2€slanti iwarun*i, kt6re Hary'ikujq Spolkejako pnedsiebiorstwo

I
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en€rqely(zne w rozunriefiu a( J usl l2 usla\,Jy z drna 10 klvietrra 199/ roku - prawo

erer9ety(zne.

Zgodnie z ina potzeby ol,owrEzko\.r' p,zed5igbiorsle/a energely.znego \lyoikajE(ymi z arl.

44 rrst I prawo energety(zne spolka powadzi ewidefijs ksiqgowq w 5pot6b unroiliwiaj+y

odrqbne obliclenie koszt6v/ i pr?y(hod6w, zysk6w I strat dla lvykon) 
"anej 

kotr(esronowanel

dzialalno<(igospoda'czeJ zvliEzanej, wytwa,ranienr energiiehkiry.znej I (ieplnej.

Wewnelrzne zasady aloka(ji koezt6w i przy(hod6w, p?yi9te przez Sp6lkq zostaly okre(one

na polrz ery rapelvr!,e a r6woo,r'awnego lrakowania odbior(6\, oraT eliminowrnra

lubsydiowania skrdneqo Sp6lka nieiest typowym paedsiebiotstwem energety(znym

kl6rego zylkiako (aloa(i lub poszczeg6lnych daalalnoi(i wynika z ra(hunku przy(hodow i

kosa6w dzialalnoi(i enerqetycz,rej. Drialalnoft kon(esionowana - wy'wazanre energii

elektry(zn€j iwytwa.zanie energir cieplnej stanowi(zeii dzialalnojci lnstala(ji fetmicznego

Przeksztala<ania odpad6w Komunalnych - zuo( Siatyslo! iJako produkt ubocznego

pro(esu terma(znego pzeksztal(ania odFd6w kDmunalnych. nie stBnow podstawourego

ir6dla dochodu.

Wszelkie pEy(hody r kosrty ni€zwitzane z dzralalnoi.iq wytwatlania en€rgiistanowil

prryrhody ikoszty niezwiErane z dzialalnoicao wylwazanra en€rgri w rozumieniu art.44 usl.

I 
'rstawy 

prawo €nerg€tyc.ne.

Sp6lk, nie prowadzi dzialalnoi(i w zaklesie, o kt6rym mowa w arl.44 trst. 2 ustawy prawo

energety(zne oraz nre spelnB delnicir przedrebrorttwa €n€rgely(znego w Iozumi€niu art

49a ust. 2 ustawy prawo energety(zn€. W zwiizku 2 lym, sprawozdatrie linansowe Sp6lkiza

Rok obrotowy niejest objge zakresem ujawnien wynakaii.ych z pzepis6w, o kt6ry(h mowa

w zdaniu popreednim.

wsrystkie dane dotyc?ce dzialalnoi(i konces.ionowanej (wytwrrzanie energii elektryczneJ i

wytwazanie en€rgii cieplrEi) zawieraiq sig w danych Sprawozdania Finansowego dla (ale.i

Sp6lki.

ustucowo HANoLo.to Ptoolr(cYrNt LECH' 5p6Lu z

\o
o6RANICZONA ODPOIUtDZIAINOSCIA

sr.a\rcr.r,nE hd6o* za ok.r od Ol0l2013 do 3l122013

5
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BILANS

Aklywo Datle w PLN

A. AKTYWA IRWALE

l. Warto6ci niematerialne iprawne

1. Koszty zakoiczonych prac rozwolowych

2. Warto6c firmy

3. lnne wartosci n,emale(alne I prawne

4. Zaliczki na wartoica niemalerialne I prawne

ll. Rzeczowe aktywa trwale

L Srodkr trwale

a) grunly (w tym prawo u2ylkowanra
wieczystego gruntu)

b) budynkr, lokale i obiekty inzynierji lqdowe, i

wodnel

c) urzqdzenia techniczne I maszyny

d) Srodki transportu

e) inne 6rodki trwale

2. Srodki trwale w budowie

3. Zaliczki na irodki trwale w budowie

lll. Nale2nodci dlugoterminowe

1. Od iednostek powiqzanych

2. Od pozostalych jednostek, w kl6rych jednostka
posiada zaangazowanie w kapilale

3. Od pozostalych jednostek

lV. lnwestycis dlugoterminowe

1. Nieruchomosq

2. Warlosci naematerialne i prawne

3. Dlugoterminowe aklywa finansowe

a. w jednostkach powiqzanych

- udzialy lub akcje

- inne papiery wartosciowe

- udzielone po2yczki

- rnne dlugoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostalych jednoslkach, w kt6rych
jednostka posiada zaanga2owanie w kapitale

- udzialy lub akde

- inne papiery wartogciowe

- udzielone po2yczki

- inne dlugolerminou/e aktyvG finansowe

c. w pozostalych jednoslkach

- udzialy lub akcie

- inne papiery wartosciowe

kon(zicy blezacy.ok

357 830 993,03

27 149,15

398 508 814,70

186 814,48

27 149.15

367 794 268,84

366 367 374.63

11 509 084,50

186 814,48

398 211 314,22

397 522 206,42

11 509 084,50

223 514 323 61

2 420 894.47

988 375.97

1 406 894.21

248 353 765.E9

2 235 309,61

1 273 751,a3

630 637.47

4 470,73

127 954 692 02 134 150 294.19

1944,00

1944,00

1944,00
'1 944,00

Sln.rDz.lam |ln.Bo\* ra okr6 od 0l 0l 20IA do 3r l2.20r8

t
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- udzielone pozyczk,

- inne dlugoterminowe aktywa ftnansowe

4. lnne inwestycje dlugolerminowe

V. Dlugoterminowe rozliczenia tniedzyokresowe

1. Aktywa z tytulu odroczonego podalku

dochodowego

2. lnne rozlaczenra mrqdzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE

l. Zapasy

L lvatenaly

2. P6lprodukty i produkly w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczkr na dostawy i uslugr

ll. Nale2no6ci kr6tkoterminowe

1. Naleznoscr od jednostek powiqzanych

a) z tytulu dostaw r uslug, o okresie splaty

- do 12 miesiqcy

- powyzej 12 miesiecy

b) inne

2. Nale2nosci od pozostalych iednostek, w kt6rych
jednostka posiada zaangazowanie w kapitale

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty

- do 12 miesiqcy

- powyzej 12 miesiecy

b) inne

3. Nale2nosci od pozostalych iednostek

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splatyl

- do 12 miesiecy

- powyzej 12 miesiqcy

b) z lylulu podatk6w. dotacji. cel. ubezpreczei
spolecznych i zdrowotnych oraz innych tytul6w
publicznoprawnych

c) inne

d) dochodzone na drodze sqdowei

lll, lnwestycje kr6tkotermlnowe

1. Kr6lkoterminowe aktywa flnansowe

a) w jednostkach powiqzanych

- udzialy lub akqe

- inne papiery wartosciowe

- udzielone po2yczki

- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostalych jednostkach

- udzialy lub akqe

- inne papiery wartosciowe

- udzjelone pozyczki

- inne kr6tkoterminowe aktywa linansowe

PhzEosltBloRsrwo

USTUGOWO HANOLOWO,PiOOUKCYJNT "LT(H" S'OTKA Z

69 575,00

69 575.00

102 742,00

102 742.OO

42 915 210,63

2 140 410,30

2132954.14

35 627 434,12

1 694 094,12

1 694 094,12

7 456,16

6 767 229,70

82 526.40

8 19'l 521,63

92 731.98

6767 229,70

6 684 702,90

6 684 702,90

8191 521,63

8 098 789,65

8 098 789,6s

33 473 227 ,46

33 473 227 .46

24 479 892,73

24 479 892.73

970 022.25 993 630 33

970 022,25 993 630,33

h
OGRANICZONA ODPOWEOZALNOSCIA
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c) Srodki pEniezne I tnne aktywa pleniqzne

- crodki pienEzne w kasie I na rachuDkach

- ntne Srodkl pientezne

- rnne aktf ra pieniqzne

2. lnne rnwestycie kr6lkolerminowe

lV. Kr6tkoterminowe tozlic2enia miedzyokresowe

C. NALE2NE WPTATY NA KAPITAT (FUNDUSZ)
PODSTAWOWY

D. UDZIATY (AKCJE) WTASNE

AKTYWA RAZEM

32 503 205.21

4 070 545.85

28 432 659.36

23 486 262,40

3 069 978,00

20 416 284.4A

534 343,17 1 261 925,64

410 806 203,66 434136 248,82

-J

PizaostlBloRsrwo

rjstuco\ ,o.HlNotowo oRoDU(cyJNa ttcrf tpouiA :
oGRAN|CZONA ODPOWEOZATNO jOA

s,yavdTdan'et.anrorrziolr.rorl0l.0l2013doll l22o1a
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BILANS

Poswo Done w PLN

A. KAPITAL (FUNDUSZ) WTASNY

l. Kapital (fundusz) Podstawowy

ll. Kapital (fundusz) zapasowy, w tym:

- nadwy2ka wartosci spzedazy (wartoscl

emrsylnei) nad wartosclq nominalnA udzlal6w
(akcji)

lll. Kapital (fundusz) z aktualizacji wycerry, w

tym:

- z tytulu aktualizacji wartoacr godziwei

lV. Pozostale kapitaly (lundusze) rezerwowe

- twotzohe zgodnie z umowq (statutem) spolkl

- na udzialy (akcje) wlasne

V, Zysk (strata) z lat ubieglych

Vl. Zysk (strata) netto

Vll. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku

obrotowego (wislk056 uiemna)

B. ZOBOWTAZANIA I REZERWY NA

zoBowlAzANlA

l. Rezerwy na zobowiqzania

1. Rezerwa z tytulu odroczohego podatku

dochodowego

2. Rezerwa na Swiadczenla emerytalne i podobne

- dlugotermino\,r'a

- kr6tkoterminowa

3. Pozostale rezerwy

- dlugoterminowe

- kr6tkoterminowe

ll. Zobowiqzania dlugoterminowe

1. Wobec jednostek Povriqzanych

2. Wobec pozostalych jednostek, w kt6rych
jednostka posiada zaanga2owanie w kapitale

3. Wobec pozostalych jednostek

a) kredytY i Po2yczki

b) z tytulu emisji dluznych papaer6w

wartosciowych

c) inne zobowiqzania linansowe

d) zobowiqzania wekslowe

e)inne

lll. Zobowiqzanla k16lkoterminowe

l.Wobec jednostek Powiqzanych

u$rrGovrcHANDLoWo-pRODUKCYJNt ta<H' SPOtl(A Z

63 170 504,06

37 072 936,00

15 689 077,10

54 767 ,l63,62

37 072 935,00

147a4 576,07

ko6(z?cy biezq(y rok

5 150,52 5150,52

10 403 340,44 2 904 501.03

347 635 699,60 379 369 085,20

I 387 388,64

23 345,00

fia 23A 620.51

s 013 280,34

17 233,00

3 007 544,62

2 7AA 09a.A2

219 445,80

6 356 499,02

6 356 4S9,02

2 571 995,15

2 276 296,26

295 698,89

6 424 052,19

2 530 473,43

3 893 578,76

135 308 522,36

ta 23a 620.51

117 789 303,62

135 308 522.36

134 925 939.62

449 316.89

30 703 230,95

382 5A2.74

2A 467 221,78

ts
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a) z tylulu dostaw i uslug, o okresie
wymagalno6ci, w lym

- do 12 miesrQcy

- powyzel 12 miegecy

b) anne

2. Wobec pozostalych jednostek, w kt6rych
jednostka posiada zaangazowante w kapitale

a) z tytulu dostaw I uslug, o okrcsE
wymagalnosci

- do 12 miesiqcy

- powy2ej 12 miesqcy

b) inne

3. Wobec pozostalych iednostek

a) kredyty i pozyczki

b)z tytutu emisji dlu2nych papier6w
warloSciowych

c) inne zobowiEzania finansowe

d) z tytulu doslaw i uslug, o okresie
wymagalnoSci:

- do 12 miesiecy

- powy2eJ 12 miesigcy

e)zaliczki otzymane na dostawy i uslugi

0 zobowiazania weblowe

g) z tytulu pdatk6w, cel, ubezpieczei
spolecznych I zdrowohych oraz innych tytul6w
publicznoprawnych

h)z tytulu wynagrodzed

i) inne

4. Fundusze specialne

lV. Rozllczonia migdzyokresowe

'1. Ujernna wartosd firmy

2. lnne rozliczgnia miedzyokreso,ve

- dlugoterminolve

- kr6lkolerminowe

PASYWA RAZEM

30 503 996.71

17 672 739.40

28 233 959 08

17 611 951,93

2 904 A24.83

2 904 024,A3

B 39't 298,76

2 805 602,09

2 805 602,09

5 501 753,94

839 347,84

1 zl09 303,28

233 262.70

206 580 060,72

206 580 060,72

189 315 5E3.95

17 264 476.77

434 136 UA,A2

901 547.22

634 386.50

199 234.24

1S9 30b 459,50

189 306 459,50

172 183 488.55

17 122 970,94

410 806 203,66

u5tu60wo-HANotowo-PRoou(cYrNt 1ECH" Spotl( 7

ocRANtczoNA ooPouEDztALNosoA

&
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RACHUNET( ZYS(OW I STRAT

Woriont porcwnowczy Done w PLN

A. Przychody netto ze sptzeda2y i zr6wnane z nimi,

- od iednostek powiqzanYch

l. Pzychody netto ze sprzedazy produkt6w

ll. Zmiana stanu produktow (zwigkszenie - wartoSc

dodatnia, zmnieiszenie - wartosd ujemna)

lll. Koszt wytwozenia produktow na wlasne potrzeby

lednostki

IV. Przychody netto ze sprzedazy lowarow I

material6w

B, Koszty dziatalnosci operacyjnej

l. Amortyzac.ia

ll. Zuzycie material6w i energil

lll. Uslugi obce

lV. Podatki i oplaty, w tym:

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia, w

tym:

- emerylalne

Vll. Pozostale koszty rodzajowe

Vlll. WartoSC sprzedanych towar6w i material6w

c, Zysk (strata) ze sp.zedaiy (A-B)

D. Pozostale przychody operacyjne

l. Zysk z tylulu rozchodu niefinansowycfi aktyw6w
trwalych

ll. Dotacje

lll. Aklualizacja wartosci aktywow niefi nansowych

lV. lnne przychody operacyine

E. Pozostale koszty oPeracyjne

l. Strata z tytulu rozchodu niefinansowych aktyw6w
trwalych

ll. Aktualizacia wartosci aktyw6w nielinansowych

lll. lnne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z dzialahosci operacyinei (c+D-E)

G. Przychody Iinansow6

L Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:

a) od jednoslek powiqzanych, w tym:

USTUGOWO,HANDLOM/O.PRODU(C/JNI "TICH- ShTKA 2

Kwota zd bre4(y rok

80 170 342,52

-3 735 356,2'1

6E 844 751.50

-a6 344.71

76 435 026,31

I 442 697 .01

1 800 8'' 2,16

68 758 406,79

148 125 007,33

3 486 995,12

I 664 496,63

360 051,s8

148 531 275,0S

151 612 i02,4s

76 'i 23 789,75

33 244 745.6?

7 092 446.02

7 7 a2 494.71

7 904 216,85

257 666,00

15361252.02

4 1a9 527 ,25

73 63,1137,40

33 675 563,70

6 199 224,O5

I276 226,90

6 253 135,94

253 198,00

13 577 514,89

3 556 505.16

1 529 675.82

549 107 .23

1 271 947 ,55

1 095 956,76

311 236,56

18 779 904,39

56 150.00

17 281 057 .34

-4 875 730,6't

a65 152 229,69

981.16

17 619 973.44

143 666,13

'1 657 146.03

17 290 328,79

604 515,44

a
OGRANICZONA ODPOWIEOZIALNO.(IA
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- w ktdrych jednoslka posrada 2aanga2owante w
kapitale

b) od jednoslek pozostatych, w tym

- w ktorych Jednoslka posrada zaangazowante w
kapitale

ll. Odseiki, w tym.

- od jednostek powqzanych

lll. Zysk z tylul! rozchodu aktyw6w linansowych, w
tym:

- w iednostkach powiqzanych

lV. Aktualizacja wartosci aktywdw finansowych

V. lnne

H. Koszty finansowe

l. Odsetki, w tym

- dla iednostek powiqzanych

ll. Strata z tytulu rozchodu aktyw6w linansowych, w
lym:

- wiednostkach powiqzanych

lll. Aktualizacja wartosci aktyw6w finansowych

lV. lnne

l. Zysk (skata) brutto (F+G.H)

J. Podatsk dochodowy

K. Pozostale obowiqzkowg zmniojazenia zysku
(zwiqlszonia strdty)

L. Zy6k (strata) nono (lJ-l()

602 254.66

10 403 340,44

2 260,78

4 855 273,7S

4 855 267,79

6,00

'13 03s 570,44

2 636 230,00

360 051,58

5 762 r84,18

5 755 539,42

6 644.76

4 262 364,03

I 357 863,00

2 904 501,03

(7
pnztDSlESloiiIwo
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ZESTAWIENIE ZM'AN W I(APITALE WIASNYM

Done w PLN

l. Kapital (fundusz) wlasny na poczqtek okresu
(Bo)

- zmaany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci

- korekty blqd6w

l.a. Xapital (fundusz)wlasny na poczqtek okresu

(BO), po korektach

t. Kapital (fundusz) podstawowy na poczqtek

okresu
'1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego

a) zuQkszenie (z tytuiu)

- wydania udzialdw (emisii akcii)

b) zmnieiszenie (z lytulu)

- umoaenia udzialow (akcii)

'1.2. Kapitat (fundusz) podstawowy na koniec

okresu

2. Kapital (fundusz) zapasowy na poczqtek okresu

2.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego

a) zwiQkszenie (z tytulu)

- emisji akdi powyzej wartosci nominalnei

- podzialu zysku (ustawowo)

- podzialu zysku (ponad wymaganq ustawowo

minimalnq wartoSc)

b) zmniejszenie (z tylulu)

- pokrycia straty

2.2, Kapital (fundusz) zapasowy na konlec okresu

3. Kapital (fundusz)z aktualizacii wycony na

poczqtek okresu - zmiany pr.yietych zasad

(polityki) rachunkowosci

3. t. Zmiany kapitalu (funduszu) z aktualizacii wyceny

a) zwiekszenie (z tytulu)

b) zmnieiszenie (z tytulu)

- zbycia Srodk6w trwalych

3.2. Kapital (fundusz) z aktualizacii wyceny na

koniec okresu

4. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na

poczatek okreau

4.'1. Zmiany pozostalych kapital6w (funduszy)

rezeawowych

a) zwiQkszenie (z tytulu)

b) zmnieiszenie (z tytulu)

kon(za(y poprzednr

54 767 163,62 53 512 662,59

54 767 '.163,62 53 512 662,59

37 072 936,00 37 072 936,00

37 072 936,00 37 072 936,00

14784 576,07

904 501,03

904 501,03

14 762 E69,38

21 706,69

21 706,69

904 501,03 21 706,69

't5 68S 077,10

5150,52

M7A4 576,07

5150,52

5,150,52 5150,52

ust ucoll/o-HANolol /o.PRoou(cYJNt LtcH sPdaKA z

ocFANlczoNA oopoMEDa&Nos<rA

)t)
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RACHUNEK PRZEPTYWOW PIENIqZNYCH

Metodo poircdnio Done w PLN

A. Przeplywy Srodk6w pienig2Eych z dzialalno6ci

operacyjnei

l. Zysk (strata) netto

ll. Korekty razem

1. Amortyzaqa

2 Zyski (slraty) z tytulu r62nic kursowych

3. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy)

4. zysk (skata) z dzialalnoSci inwestycyinei

5. Zmiana stanu rezerw

6. zmiana stanu zapas6w

7. Zmiana stahu naleznoaci

8. Zmiana stanu zobowiqzari kr6tkoterminowych, z

wyjqtkiem Pozyczek i kredytdw

L Zmiana stanu rozlicze6 mlgdzyokresowych

10. lnne korekty

lll. Ptzoplywy pienierne netto z dzialalnosci
oPetacyjnei (llll)

B, Przsplywy 6.odk6w pieniQznych z dzialalno6ci

inwestycyinei

L Wplytw
'1. Zbycie warlosci niemalerialnych i prawnych oraz

zeczowych aktyw6w trwalych

2. Zbycie inwestyciiw nieruchomosci oraz wartosci

niematerialne i Prawne

3. Z aktyw6w finansowych, w tym:

a) w iednostkach Powiqzanych

b) w pozostalych iednostkach

- zbyqe aktywdw linansowych

- dy./idendy i udzialy w zyskach

- splata udzielonych Pozyczek
dlugoterminowych

- odsetki

- inne wplylvy z aktylvo,/v finansowych

4. lnne wplywy inwestYcyjne

ll. Wydatki

1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych

oraz rzeczowydt aktyw6w tMalych

2. lnwestyqe w nieruchomosci oraz wartoaci
niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tYmi

a) w jednostkach powiqzanydl

b) w pozoslalych jednostkach

Pi2rost[6totsTlvo

USTUGOWO,HANOLOWO.PROD{JX'YJNE LE'H' SP6L(A ?

K!,rota za brez?cy rok

10 403 340,44

21 277 473,37

33 244 745.67

2 904 501,03

16 063 105,10

33 675 563.70

-11 579,05

407 275,30

-446 316,18

1 424 291 ,93

3 202 671,57

-14 692,64

37 478,63

3 620 609,76

-1A5 221.32

-3 122 395,35

169 711,11

-16 546 018,75

2 402.a8

3t 680 813,81

-18 '120 350,63

2 402,84

18 967 607,13

1 440 574,33

445 000,00

996 682,31

1500.00

995 574.33

9S5 574.33

995 574,33

995 182.31

995 182,31

14 747.67

980 434.64

4 963 227,55

3 993 205,30

2 247 526,74

1 253 896,4',1

910 022.25 993 630,33

970 022,25 993 630,33

Ol
o6RANrczoN4 mPo'fi aDzAlNoSoA

l6

spravEzdank lrrunrovT€t.oktrod 0l 0l 20lado3l t2.2O18
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nabycie aklywow flnansowycll

- udzelone pozyczkt dlugolenntnowe

4. lnne wydalki inwestycyjne

lll. Przeptywy pienieine netto z dzialalnoCci
inwestycyjne, (l-ll)

C. Pzeplywy Srodl6w pieniginych z dziatalnoici
finansowej

l. Wplywy

1. Wplywy nelto z wydanra udzial6w (emisji akqi) I

innych inslrument6w kapilalowych oraz doplal do
kapitalu

2. Kredyty i pozyczkr

3. Emjsja dluznych paprerow warto6ciowych

4. Inne wplywy llnansowe

ll. Wydatki

1. Nabycie udzral6w (akcji) wlasnych

2. Dywidendy i inne wyplaty na rzecz wlasctcieli

3. lnne, ni2 wyplaty na rzecz wla6cicieli, wydatki z
lylulu podzralu zysku

4. Splaty kredyt6w i pozyczek

5. Wykup dluznych papierow wartosciowych

6. Z tytulu innych zobowiqzai finansowych

7. Platnosci zobowjqzafi z tytulu um6w leasingu
finansowego

8. Odselki

9. lnne wydatki finansowe

lll. Pneptywy pienierne nstto z dzlalatnosci
finansowej (l-ll)

D. Przsplywy pienierne netto, Ezem

E. Bilansowa zmiana stanu Srodk6w pienlernych,
w tym:

- zmiana stanu Srodkdw pieniq2nych 2 tytulu r62nic
kursowych

F. Srodki pienig2ne na poczqtek okresu

G. Srodki pieniglne na konlec okresu, w ttm:

- o ograniczonej mozliwoso dysponowania

970 022,25 9S3 630.33

-3 522 653,22 -1 250 844.43

536 734.,t5 3 990 946,81

470 000.00 3 967 897 68

2 000 000,00

66 734 15

19 677 95.1,93

23 049,13

18 314 332,15

r 500 000.00

150 000.00

17 606 636,00 16 586 631.80

4 849.53

71 315,93 72 a50.a2

-19141 217,78 .14 323 385,34

I 016 942,81 3 393 377.36

23 485 262,10

32 503 205,21

199 234,24

20 092 885,04

23 486 262,40

233 262 70

rJstucowo-HANo(owo-PRoourcylNa LF(!1. SpoLu 2
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I(ALKULACJA PODATKI.' OOCHODOWEGO

Done w PL^!

A. zysk (strata) brutto za dany rok

L Przychody zwolnione z opodatkowanra (llwale

roznrce pomrQdzy zyskiem/sl'ala dla cel6w

rachunkowych a dochodem/stratq dla celow
podatkowych), w tymi

Pozoslale

Ppo - dotacja (art. 17 ust. 1 Pkt.21)

- z innych 2rodel Przychod6w

Rozwiqzante niewykorzystanej rezerwy_wyrok sqdu

(Exalo) (art. 12 ust. 1 Pkt 4e)

Odwrocenie wyceny brlansowej 20,7 - roznlce

kursowe (art. 15a ust. 2 i3)

C. Przychody niepodlegaiqce opodatkowania w roku

bie2ecym, w tym:

Naliczona a nieotzymana kara umowna (nota) (a(.

12 ust. 3e)

- z innych 2rodel Przychod6w

Odsetki od naleznoSci zaliczone do przychod6w

2018 roku, a nieuzyskane (art. 12 ust.4 pkt 2)

- z innych zrddel Pzychod6w

Odsetki bankowe naliczone na dziei 3'1.12.20'18

roku, a uzyskane w 2019 roku (ad. 12 ust. 4 pkt. 2)

- z innych ir6del Przychod6w

D. Ptzychody podlegaiece opodatkowania w roku

bie2acym, ujqte w ksiegach rachunkowych lat

ubieglych w tym:

Odsetki od nale2nosci zaliczone do przychod6w

2017 roku a uzyskane w 2018 roku (art. 12 ust. 4

pkt.2)

- z innych 2r6del Przychodow

Odsetki bankowe naliczone na dzien 31.12.2017

roku, a uzyskane w 2018 roku (art. 12 ust. 4 pkt. 2)

- z innych ir6del Przychod6w

E. Koszty niestanowiqce koszl6w uzyskanla
ptz ychod6w (trwale 162nice pomiqdzy zyskiem/slratq

dla celow rachunkowych a dochodem,/stratq dla cel6w
podatkowych), w lym:

Pozostale

wplaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkl. 36)

- z innych irddelPe Ychoddw

Inne koszty uznane za nkup (reprezentacja) (art 16

ust. 1 pkt. 28)

- z innych Zr6del przychod6w

Odpis aktualizujqcy naleznosci uznanych w 2018

roku jako nkup (art. 16 ust. 1 pkl 26a)

USIUGOWO.HANOIOWO.PROOUKCYJNI LtCH' SPOT(A Z

*- "-*^ar"*,t,^[,

Kwota za breiqcy,ok

13 039 570,44

1B 519 0'17.97

35,30

17 2A1 057 ,34

17 2a1 057 ,34

1 23a 024,49

-99.20

122 867 .40

600.00

600,00

4 533,02

4 533,02

117 734,38

117 734.38

90 701,76

2 069,44

2 069,44

88 632,32

aa 632,32

17 776 563,30

13 402,88

190 205,00

190 205,00

7 426.17

't 426,17

143 666.13

Sp..\ro.da.,e a'h.neorE z. ok..t od 0t 0l ml3 do 3l 12201a
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- z rnnych zrodel przychodow

Odsetki budzelowe (art. 16 ust. I pkl. 21)

- z rnnych Zrddel przychod6w

Wydalki zaliczone do biezqcych koszlow pokryte z
dolacl (art 16 r,sl 1 pkt 48)

- z rnnych 2rodel przychodow

Skladkr na rzecz orga[rzaqrdo ktore] przynaleinosc
nie jesl obowiqzkowa (lSO, SWEzO rnne) (art. 16
usl 1 pkt.37)

- z innych zrodet przychodow

Amonyzacla niepodalkowa (wp. bilans.>wp.podatk.)
(arl. 15 ust. 6)

- z innych irodel przychod6w

AC samochodu osobowego powyzel 20tys.ELlR
(an 16 usl. 1 pk!.49)

- z innych 2r6del przychoddw

Amortyzacja samochodu osobowego pow
2otys.EUR (art. 16 ust. '1 pkt. 4)

- z rnnych ir6del pzychod6w

Koszty egzekucji komornrczej (art 16 usl. I pkt. 17)

- z innych ir6del przychod6w

Odwr6cenie wyceny bilansowej 2017 (162nice kurs.)
(art. 15a usl. 2 i 3)

- z innych 2r6del peychod6w

Ryczall samochodowy - Zarzqd lad. 16 ust. 1 pkt.
51)

- z innych 2r6del przychod6w

Amortyzacja slinansowana funduszem
prewencyjnym (an. 16 ust. 1 pkl. 48)

- z innych ,rOdel pzychod6w

Amortyzacja Srodkow trwalych pokryta z dolacii (art.

16 ust. 1 pkt. 48)

- z innych 2r6del pzychod6w

Koszly dotyczqce nieodplalnego p12yjmowania
odpad6w w 2018 roku (arl. '15 usl. 1)

- z innych 2r6del pzychod6w

F. Koszty nEuznawane za koszty uzyskanra
przychod6w w bie2qcym roku, w lym:

Zarachowane w 2018 roku, a zaplacone odsetki od
pozyczkiw 2019 roku (art. 16 ust. 1 pkt. 11)

- z innych ,r6del pe ychod6w

Rezerwy na Swiadczenia pracownicze naliczone na
dzien 31.12.2018 roku (art. 16 ust, 1 pki.27)

- z innych Zr6del pzychod6w

Rezerwa na przyszle remonty odtworzeniowe (art.
15 ust.4e)

- z zysk6w kapitalowych

Ryczalty samochodowe za grudzien 2018 roku, a
wyplacone w styczniu 20'19 roku (art. 16 ust. 1 pkt.
57)

- z innych Zr6delpzychod6w

143 666.13

158.00

158,00

36 527 ,21

36 527 ,21

8 2'11,68

8 21't,68

55 298.36

55 2S8,36

r 530,47

1530.47

14 791,44

't4 791,44

28 414,61

2A 414.61

-3 346,22

-3 386,22

I525,16

8 525,16

522,29

522,29

'17 244 530,17

11 244 530.17

26 639,95

26 539,25

4 633 205,53

66 103.40

435 549,47

435 549,47

2 680 000,00

2 680 000.00

2 352.89

66 103,40

2 352.49

t-,.-)cx
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Skladkr ZUS pracodawcy od wynagrodzen za

lislopad 2018 rokLr, a zaplacone w stycznru 2019

roku (ad. 15 usl.4h)

- z rnnych 2rodel Przychod6w

Skladkr ZLJS pracodawcy od wynagrodzen
bezosobowych za grudzren 2018 roku zaplacone
styczniu 2019 roku (art. 16 usl. 1 pkt. 57a)

- z rnnych 2rodel Przychodow

V1./ynagrodzenie za kontrakt menad2erski Zarzqdu
za grudzrell 2018 roku, a wyplacony w slyczrlru

2019 roku (arl. 16 ust.'1 pkl.57)

- z innych 2r6del przychod6w

Fundusz rekultywacylny (art. 15 ust.4e)

- z innych zrddel przychod6w

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychoddw

w roku biezacym urete w ksrqgach lat ubieglycll, w
tym:

Pozostale

Skladk, ZUS pracowacy oo wynagrodzen za

lislopad 20'17 roku, a zaplacone w styczniu 201E

roku (art. 15 ust. 4h)

- z innych 2r6del p.zychod6w

Skladkr ZUS pracowacy od wynagrodzei za

grudziei 2017 roku, a zaplacone w lutym 2018 roku
(art. '15 ust. 4h)

- z innych 2r6del przychod6w

Ryczalty samochodowe za g(udziefi 2017 tok\r, a

wyplacone w styczniu 2018 roku (art. 16 ust. 1 pkt.

57].

- z innych zrddel przychod6w

Zarachowane w 2017 roku, a zaplacone odselki od

po2yczkiw 2018 roku (art. 16ust. l pkt.'11)

- z innych 2r6del przychod6w

Powstanie zobowiqzania- wyrok Sadu Rodex-
rozwiqzanie rezerwy (art. 15 ust. 1)

- z innych zr6del przychod6w

Odpis aktualizujqcy- nale2noSc pzekwalifi kowana w
kup (art. 16 ust 2a pkt. 1)

- z innych ,r6del przychod6w

H. Strata z lat ubieglych, w tym:

l. lnne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem
dochodowym

K. Podatek dochodowy

47 708,08

'13 668 161,00

2 596 951,00

244 651 .23

38 863,98

1 t51 47 4.O1

1 151 474,01

3 229 994.84

5 44A,42

221 100,57

248 651.23
'10 210.55

10 210,55

36 863.98

221 100,57

226 947 ,16

226 947 ,16

1920.41

1920,41

71 315,93

71 315,93

2 655 554,27

2 655 554,27

47 70a.O8

{-
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INFORMACIA DODATI(OWA

Done w PLN

DODATKOWE !NFORMACJE I OB]ASNIENIA

29032019lNFORMACJA-DODATkOWA20l8-FINAL.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIATALNOSCI sPOLKI

29032019SPRAWOZDANIE,ZARZADU-2018 FINAL.pdf
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DoDATKowE INFoRMAcJE I oBJASueuR

'1.1. Zakres zmian wartosci grup rodzalowych Srodkow trwalych iwartosci niematerialnych i

prawnych oruz zmiany umorzenia majqtku w 2018 roku przedstawia tabela 1 .

1.2. Odpisy aktualizujqce warto66 aktyw6w trualych w jednostce nie wystqpily.

'l .3. Koszty prac rozwojowych w jednostce nie wystqpily

1 .4. Jednostka jest u2ytkownikiem wieczystym dzialki numer 236/4 o powierzchni 0,2408 ha
polozonej w Bialymstoku , przy ulicy Kombatantow 4/1 o warto6ci 51.090,00 ztotych.

1.5, Wartosc Srodkow tMalych nieamortyzowanych, bqdqcych wlasnosciq cminy Bialystok
wynika z:
. umowy dzierzaw Nr 09.07741005/001 zawartej '1 wrzesnia 1994 roku (wraz

z p62nieiszymi zmianami) na czas nieokreslony na dziezawQ nieruchomoSci
polo2onej przy ulicy Kawaleryiskiej w Bialymstoku, z ptzeznaczeniem na
Targowisko Mie.iskie, w sklad ktorej wchodzi grunt o powierzchni og6lnej 76.595,00
m2 oraz budynki i budowle o wartosci aktualnej wg ew. ksiegowej 1.187.891,96
zlotych,

. umo\^/y dzietzawy Nr 9.0774l0O4l0O1l0O1lOO1 zawaidt 7 maja 2002 roku (wraz
z p62niejszymi zmianami) na czas nieokre6lony na dzieriawq nieruchomo6ci
polo2onej przy ulicy Kawaleryjskiej w Bialymstoku, z przeznaczeniem na
prowadzenie dzialalno6ci promocyjnej, wystawowei i handlowei, w sklad kt6rei
wchodzi grunt o powierzchni og6lne.i1 1.246,00 m2 oraz budynki i budowle o lqcznej
wartoscf aktualnej wg ew. ksiegowej 229.451,87 zlotych.

1.6. Jednostka nie posiada papier6w wartosciowych lub praw, w tym Swiadectw
udzialowych, zamiennych dlu2nych papier6w wartosciowych, warrant6w i opcji.

1.7. Kwota odpis6w aktualizujEcych wartoSc nale2nosci
Stan na poczqtek roku: 160 266 667,21 zl
Zwiqkszenia: 143 666,13 zl
Zmniejszenia: 2 545 319,23 zl
Stan na koniec roku: 157 865 014,11 zl

1
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)
-i Zmiany warto6ci

i warto5ci
orazzmiany

grup rodzajowych 5rodk6w trwatych
niematerialnych i prawnych

umorzenia majqtku w 2018 roku

AKTYWA TRWAT-E

crt (l+tl+Il): 492 088 221 ,92 4 815 977,83 647163,09

l
,/\-.

2 365 282,0S 't 392 553,60 493 789 056,42 93 684 093,22 33 247 148,55

umorzeniE

z7 149,14

11 509 084.50

963 603,38 r25 967 638,39 367 821 418,030,00 -4 470,73

)

Wartoad poczqtkowa
RozchodyPrzychody

Skladniki

1 692 726 66 27 149 191719 875,85 r 533 061 37 159 665.291 020 1 719 875 85 0,00 0,00

15! 655,29 c,0o 1 692 726.660,00 0,00 1 719 875.85 1 533 061,37i 1719 375,35 0,00 0,00

5r 090,001'1 560 174,50 51 090 00 0,001 00011 560 174.50

212414284 I 426 4t)7 .37 7 4 584 978 1484 01.1 383,51 7 302 304.532 83 881 523,51 92 900 00 36 960.00

53 369 715 8817 606 787 86 000 21 881 200 0175 250 915,8975177 A63 A7 31 800 00 41252.82 0.00

87 994 664.7363 179 20'i 54 25 633 900 483-6 3'11 532 973,43 654 853.52 550 454 74

137 696,41 3 722 909,36 2 420 Aee 473 173 645 63 686 960.14137 696,41 6143 807,837 5 408 955,24 872 549,00 0,00

368 107.65 7 463 68 i 198 640 26 988 375 97I 243 90 21A7 016,23 837 996 296. 2111 748,12 66 016,48 18 495 53

366 387 374,6333 087 483,26 963 603,38 124 274911,731 376 233,60 490 662 286,36 s2 151 031.851718 119,00 647163,09 0,00 0,00489 673 237,87

1 406 894 21-4 470 73 2 365 282,09 16 320,00 1 406 894,2{
0E0.08r.
082 83.

84 , 303
695 108 20 3 097 858.83 000

0,00 0,00 1 406 894,210,00 0,000,00 -4470,73 2 365 282,09 16 320,00 1 406 894,21695 108,20 3 097 858,83 0,00lr.

\

zzs s't c ezl .atl

4 274 41215

311 508 988,40

1.



1.8. Wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2018 roku kapital podstawowy Sp6lki wynosil
37,072.936,00 zlotych i skladal sie z 10 udzial6w o warto6ci
3.707.293,60 zlotych kazdy, ktorych jedynym wla6cicielem jest Gmina Bialystok. Na
dziei 31 grudnia 20 18 roku wszystkie udzialy zostaly pokryte.

1.9. Stan na poczqtek roku obrotowego, zwiQkszenia iwykorzystanie oraz stan koicowy
kapital6w przedstawiono w Zestawieniu zmian w kapitale wtasnym.

1"10.Dodatni wynik finansowy netto za 2018 rok wynoszqcy '10.403.340,44 zlotych
proponuje siq Vzeznaczyt. na wyplate dywidendy - 2 .000.000,00 zl
. na zasilenie ZFSS - 100.000,00 zl .t.tc b. na zwiqkszenie kapitalu zapasowego Sp6lki - 8.403.340,44 zl

Wypracowany zysk pozostawiony w Spolce poslu2y do sfinansowania planowanych
inwestycji zawartych w Wieloletnim Planie lnwestycyjnym Sp6lki w szczeg6lnoSci:

/ Budowa docwiadczalnej instalacji realizacji plyty kompozytowej na bazie
odpaddw wielomaterialowych typu,,Tetra-Pak",

/ Budowa kompostowni odpaddw - czgS6 biologiczna w technologii
zamkniQtej wraz z infrastrukturA towarzyszqcq,

/ Budowa PSZOK na terenie Miasta Bialystok wraz z punktem naprau

/ Zaprojektowanie i budowa dw6ch hal targowych wraz z infrastrukturq
technicznq oraz zagospodarowaniem terenu Targowiska lViejskiego.

1.11. Dane o stanie rezerw zawiera tabela 2.

3
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L
p Wyszczeg6lnienie

Stan na dzied
01.01.2018

zwiekszenia Zmniejszenia Stan na dziei
31.12.2014

i
Rezerwa na
odroczony

podatek
17 233,00 23 345,00 11 233,00 23 345,00

2
RezeMa na Swiadczenia
pracownicze og6lem, w
tym:

2 421 995.15 694 388,02 2s8 838,55 2 857 s44,62

a/dlugoteflninowe 2 276 296.26 662 456,75 1 50 654,19 2 788 098,82

b/krotkoterminowe 145 698,89 31 93',1,27 108 184,36 69 445,80

3
Pozostale rezerwy

og6lem, w tym:
6 574 052.19 3 831 474.01 3 899 027,18 6 506 499,02

a/ dlugoterminowe
-rezerwa na rekultywaclg
p6l skladowych
-rezerwa na monitoring
p6l skladowych
-rezerwa na fundusz
rekultywacyjny
- rezerwa na planowane

remonty odtworzeniowe

2 530 473.43

225 890,00

2 304 583,43

3 831 474,01

1 151 474.O',1

2 680 000,00

5 448,42

5 448.42

6 356 499,02

220 441,58

3 456 057 ,44

2 680 000,00

b/ kr6tkoterminowe
-podatek VAT nalezny
niestanowiqcy
zobowiqzania na dzieh
bilansowy
-rezerwa na
niewykorzystane urlopy
pracownicze
-rezerwa na

zobowiqzania dot.
postgpowai sqdowych
(EXALO, Rodex, INTER-
RISK)

4 043 578,76

150 000.00

3 893 578,76

3 893 578,76

3 893 578,76

150 000,00

150 000,00

4 Razem (1 +2r 3) 9 013 280,34 4 s49 207,03 4175 098,73 9 387 388,644

Rezerwy w 2018 roku (w zlotych)

Tabela 2

W oparciu o art.39 ust. 2 pklz w zwiqzkr z art.39d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 wrze6nia
1994 r. o rachunkowo6ci oraz Uchwalq Zarzqdu Spolki utworzono rezerwq na planowane
remonty odtworzeniowe instalacji ZUOK Bialystok. Planowane remonty majq na celu
zachowanie sprawnoSci, efektywnego i bezpiecznego wykorzystania instalac.ii Spolki. Bedq
polegaly na odtworzeniu stanu pieMotnego Srodk6w trwalych nie powodu.jqc wzrostu ich
wartosci uzytkowej, przy tym, nie bedq powodowaty wydluzenia pierwotnie przyjetego okresu
ekonomicznej u2ytecznoSci.
Kwota szacowanych naktad6w wynosi 13.400.000,00 zlotych do poniesienia do toku 2022.
Rozliczenie powy2szej kwoty rozlo2ono na okres 5 lat w r6wnych czq6ciach po 2.680.000,00
zlotych w kazdym roku obrachunkowym tj.: 2.680.000,00 zlotych na bieZqcy 2018 rok
obrachunkowy, 10.720.000,00 zlotych na lata nastepne 2019-2022.
Ze wzglgdu na zmiany zaloZefr i okoliczno6ci dotychczasowej warto6ci rezerwy, co najmniej
na dzieh bilansowy bgdzie podlega6 weryfikacji zar6wno zasadnoi;6, jak iwysokoS6 kwoty
utworzone.i rezerwy.
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Kwota utworzonej rezeMy na ntewykorzystane urlopy pracownicze nie ulegla zmianie, gdyz
w roku sprawozdawczym nie zaistnialy zmiany majqce znaczqcy wplyw na przyjetE
podstawg do ustalenia przedmiotowej rezerwy w ubieglym okresie.

l.l2,Zobowiqzania dlugoterminowe na dzien 31.12.2o1A roku wynosza 118 239620,51
zlotych i dotyczq:

a) Okresu splaty do 1 roku.
. 15 122 000,00 zlotych - po|yczka NFOSIGW na dofinansowanie kosztow

przedsiqwzigcia pod nazwE ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla
aglomeracji biatostockiej nr pO1S.02.01.00-00-006/i0,.

. 2 484 636,00 zlotych - pozyczka WFOSIGW na dofinansowanie przedsiewzigcia
pn. ,,Budowa kwatery skladowiska odpadow innych ni2 niebezpieczne
i obojQtne oraz magazynu odpad6w komunalnych zlokalizowanych na terenie
ZUOK w Hryniewiczach - kwalera 4a", otaz na dofinansowanie przedsigwziecia
pn. ,,Pzebudowa instalacji zwiqzanej z odzyskiem odpad6w w Hryniewiczach k.
Biategostoku",

b) Okresu splaty powy2ej 1 roku do 3 lat:
. 141 626,78 zlotych- kaucle gwarancyjne zabezpieczdqce nalezyte wykonanie

realizowanych um6w,

. 289 710,59 zlotych - kaucle i wadia dotyczAce um6w na dzierzawe dzialek na
Targowisku Miejskim,

o 30 244 000,00 zlotych - po2yczka NFOSiGW na dofinansowanie koszt6w
przedsigwziqcia pod nazwq ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla
aglomeracji bialostockiej nr PO1S.02.01.00-00-006/i 0'.

. 4 969 272,00 zlolych - po2yczka WFOS|GW na dofinansowanie pzedsiewziecia
pn. ,,Budowa kwatery skladowiska odpad6w innych ni2 niebezpieczne
i obojetne oraz magazynu odpaddw komunalnych zlokalizowanych na terenie
ZUOK w Hryniewiczach - kwatera 4a", oraz na dofinansowanie przedsiQwzigcia
pn. ,,Przebudowa instalacji zwiqzanej z odzyskiem odpad6w w Hryniewiczach k.
Bialegostoku",

c) Okresu splaty od 3 do 5lati
. 17 979,52 zlotych - kaucje gwarancyjne zabezpieczaiace nale2yte wykonanie

um6w.

. 30 244 000,00 zlotych - pozyczka NFOSiGW na dofinansowanie koszt6w
przedsiqwzigcia pod nazwA ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla
aglomeraqi bialostockiej nr PO1S,02.01.00-00-006/1 0'.

. 4 969 272,00 zlotych - pozyczka WFOS|GW na dofinansowanie prz edsiQwziQcia
pn. ,,Budowa kwatery skladowiska odpad6w innych ni2 niebezpieczne
i obojQtne oraz magazynu odpad6w komunalnych zlokalizowanych na lerenie
ZUOK w Hryniewiczach - kwatera 4a", oraz na dofinansowanie peedslewziecia
pn. ,,Paebudowa instalacii zwiazanej z odzyskiem odpad6w w Hryniewiczach k.
BialL.gostoku".

d) Okresu splaty powyzej 5 lat;
c 13 520 628,14 zlotych * po2yczka WFOSiGW na dofinansowanie

przedsigvrziqcia pod nazwq ,,Budowa kwatery skladowiska odpad6w innych niz
niebezpieczne i obo.ietne oraz magazynu odpad6w komunalnych
zlokalizowanych na terenie ZUOK w Hryniewiczach -kwatera 4 a", otaz na
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dofinansowanie przedsiewziecia pn.,,Pzebudowa instalacji zwiqzanei z

odzyskiem odpad6w w Hryniewiczach k Bialegostoku".

33 842 131,48 zlotych - polyczka NFOSiGW na dofinansowanie koszt6w
przedsiqwziecia pod nazwq ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla

aglomeracji bialostockiej nr PO1S.02.01.00-00-006/1 0'.

1.'l3,Na dzien 31 grudnia 2018 roku Spolka posiadala

wystawiony weksel wlasny ,,in blanco" z klauzulq ,,bez protestu" do kwoty

zio ooo ooo,oo zlotych wez z nale2nymi odsetkami w wysoko6ci iak dla

zaleglosci podatkowych zlozony do dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej jako zabezpieczenie zwrotu Srodkow

wyplaconych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PO|S.o2 01 00-00-

006/10-00 zawartej w dniu 04.10.2011r. na realizacig Projektu pn. ,,Zintegrowany
system gospodarki odpadami dla aglomeracji bialostockiej" w ramach dzialania

Z.l , tt prtryietu Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko 2007-2013,

wystawiony weksel wlasny ,,in blanco" z klauzulq ,,bez protestu" jako

zibezpiecienie splaty po2yczki inwestycyinej Nr 140/20124/vn-1)lOZ-UK-pslP z

dnia 0'6.03.2012 roku-udzielonej przez i'liioO'owy Fundusz Ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej z siedzibq w Warszawie do kwoty 164.000.000,00 zlotych

waz z naleznym oprocentowaniem i odsetkami w wysokosci jak dla zalegloi;ci
podatkowych. w razie powstania obowiAzku ich uiszcjenia na rzecz NFOS|GW z
powodu niewykonania lub nienale2ytego wykonania przez Wystawcg weksla
wymienionej umowy pozyczki,

hipotekq umownq lqcznq na rzecz NFOSiGW dotyczqcq umowy z dnia

06.03.2012 roku nr 14Ot2O12Mn- 1 0/OZ-UK-ps/P wraz z po2nielszymi zmianami

o dofinansowanie w formie po2yczki inwestycyjnej przedsiewziQcia pn.

,,Zintegrowany system gospodarki dla aglomeracji bialostockiej"

wsp6lfinansowanego ze Srodkow wsp6lnotowych do kwoty 205 000'000,00
zlotych z pierwszeistwem przed innymi wpisami:

- na nieruchomosci w Bialymstoku, na kt6rej bgdzie realizowana inwestyc.ia,

stanowiqca wlasno66 PUHP ,,Lech" Sp. z o.o. opisana w ksiegach

wieczystych KW Bll 8/00130845/3 (dzialki nr 190126, 1gol27 ' 190138) otaz

KW 8118/00126084/9 (dzialki nr 190/36, 190137) wraz z oSwiadczeniem o
poddaniu sie rygorowi dobrowolnej egzekucji z povty2szdl nieruchomosci w
mysl art.777 par. 1 Kodeksu postepowania cywilnego z data obowiazywania

do 30.06.2027 r.

na nieruchomosci w Hryniewiczach, na K6rej bgdzie realizowana inwestycra,
stanowiqca wlasnos6 PUHP,,Lech" Sp. z o.o., opisana w ksigdze wieczystej
KW Bll8/0014117117 (dzialki nr 103/11, 103112, 103120, 103122' 103124,

105/6, 105/8, 105111, 106t4, 107 t2, 107t3,108/4, 108/5, 108/7, 108/8, 109/3,

11212, 11217, 429, 436, 441, 442, 443) oruz w ksiqdze wieczystej l(W
Bll 8/00027833/'l (dzialki nr 11311, 11312, 11313, 445) wraz z oswiadczeniem
Beneficjenta o poddaniu sig rygorowi dobrowolnej egzekucji z powy2szych

nieruchomoSci w my6l art. 777 par. I Kodeksu postqpowania cpilnego z
datq obowiqzywania do 30.06.2027 r.,

ces.jg praw do polisy ubezpieczenia majqtku trwatego znajdujAcego siq na w/w
nieruchomosciach, od wszystkich ryzyk na rzecz Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

6
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. cesja praw z obowiqzuiqcych umow sprzedazy clepla i enelgii elektrycznel na rzecz
Narodowego Funduszu Ochrony ii[odowiska r (.iospodai'ki WodneJ w Warszawle.

. wystawiony weksel wlastty,,in blanco" z klattzulatrri ,,trez plotestu" i,,nie na zlecenie"
wraz z deklaracja wekslowa. na zabezpieczenie dofinansowania w kwocie nie
wiekszel ni2 34.605.327,83 zlolych 'lraz z nale2nyrni odsetkanri 1ak dla zaleglo6ci
podatkowych zlozony do dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska I

Gospodarki Wodnel z siedzibq w Warszawie zgodtrie z Untowii o dofinansowanae nr
POlS.02.01.00-00-013/13-00 Projektu,,Przebudowa instalacJi zwiqzanej
z odzyskiem odpad6w w Flryniewiczach k. Biategostoku" w ramach dzialania 2.1
priorytetu ll Programu Operacyjnego lnfrastruktllra i Srodowisko 2007-2013 z dnia
'10 pazdziernika 2014 roku,

. wystawiony weksel wlasny,, in blanco" z klauzulami ,,bez protestu" i,,nie na zlecenie"
wraz z deklaracjq wekslowq iako zabezpieczenie splaty po2yczki inwestycyjnej Nr
O29|14|B-OZOD-613lPS2 z dnia 14 listopada 2014 r. udzieloneJ przez Wojew6dzki
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Bialymstoku do kwoty
25.000.000,00 zlotych wraz z naleznymi odsetkami, na dofinansowanie w formie
po2yczki koszt6w przedsigwziqcia pn.,,Przebudowa instalacii zwiqzanej
z odzyskiem odpad6w w Hryniewiczach k. Bialegostoku" wsp6tf inansowanego ze
Srodk6w UE,

. wystawiony weksel wlasny ,, in blanco" z klauzulq ,,bez protestu" wraz z deklaracjq
wekslowq jako zabezpieczenie splaly pozyczki inwestycyjnei Nr 011/14/B-OZSK-
613/P z dnia 02 cze(wca 2014 r. udzielonej przez Woiew6dzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Bialymstoku do kwoty 10.479.305,00 zlotych
wraz z nale2nymi odsetkami, na dofinansowanie przedsieuzigcia pn. ,,Budowa
kwatery skladowiska odpad6w innych niz niebezpieczne i oboJetne oraz magazynu
odpad6w komunalnych zlokalizowanych na terenie Zakladu Utylizac.ii Odpad6w
Komunalnych w Hryniewiczach - kwatera 4A" realizowanego w ramach
przedsiewziecia pn." Przebudowa instalacji zwiqzanej z odzyskiem odpad6w w
Hryniewiczach k. Bialegostoku' wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w LJE,

. umowa o przelew werzytelnosci z tytutu Wynagrodzenia za Zadania Wasne
(Pozostale) nalezne na podstawie rozdzialu 5.2. Umowy wykonawczq z operatorem
wewnetrznym z dnia 23 sierpnia 2012 (. ...,lraz z p62n. zm. zawartej pomigdzy
Miastem Bialystok a Sp6tke, celem zabezpieczenia wiezytelnosci WFOSiGW
w Bialymstoku z tytulu umowy po2yczki Nr O29|14|B-OZOD-613IPS2 z dnia 14

listopada 2014 na dofinansowanie przedsiewziQcia pn. ,,Przebudowa instalacji
zwiqzanej z odzyskiem odpad6w w Hryniewiczach k. Bialegostoku"
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w UE, oraz z tytutu dofinansowania w formie
pozyczki koszt6w przedsiewzigcia pn. ,,Budowa kwatery skladowiska odpad6w
innych ni2 niebezpieczne i obojetne oraz magazynu odpad6w komunalnych
zlokalazowanych na terenie ZUOK w Hryniewiczach - kwatera 4A" realizowanego
w ramach przedsigwziQcia pn. ,,Pzebudowa instalacii zwiazanej z odzyskiem
odpad6w w Hryniewiczach k. Bralegostoku" wsp6tfinansowanego ze Srodk6w UE'

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych tozliczert miqdzyokresowych przedstawia

tabela 3.
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Rozliczenia miqdzyokresowe w 2018 roku (w zlotych)

Tabela 3

Lp Wyszczegolnienie
Stan na dzien

3.1 .12.20,t7 31.12.2018

1 2 4

Kr6tkoterminowe rozllczenla miqdzyokresowe
koszt6w og6lem, w tym:

't 261 925,64 534 343,17

1 Prenumerata czasopism 2 587,78 4 983,76

2 931 082,94 348 938,7 4

3
Zaliczka na poczet badania sprawozdania
finansowego za rok obrotowy

6 400,00 6400,00

4

Abonament programu LEGALIS, domeny
LECH.NET.PL, abonament seMera. aktualizacja
programu CDN OPTIMA. gwarancla i serwis
centraliAvaya

7 0 844.28 35 959.72

5 Szkolenia 0,00

ti Materialv reklamowe 3 680 00 4 506.04

7 lnne rozliczenia miedzyokresowe 6 000.00 0,00

B
Podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiEcu

styczniu 2018r., styczniu 2019
241 330,64 133 554.91

I Rozliczenia miedzyokresowe kosztow finansowych 0,00 0,00

Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe
kosztdw og6lem, w tym: 102 742,00 69 575,00

1

Aktywa z tytulu odroczonego podatku
dochodowego od osob prawnych 102 742.00 69 575,00

2 lnne rozliczenia migdzyokresowe 0,00 0,00

Rozliczenia miQdzyokresowe
og6lem, w tym:

przychod6w
206 580 060,72 189 306 459,50

1

a/ krdtkoterminowe

-otrzymane zaliczki

-dotacje
-inne

b/ dlugoterminowe

- dotacje

17 264 476,77

0,00

17 264 476,77
0.00

'I 89 315 583,95

189 315 583,95

17 122 970,94

0.00

17 115 514.74
7 456,16

172 183 488.56

172 183 488,56

1.15.W 2018 roku nie wystqpily nale2no5ci dlugoterminowe, podzial zobowiqzari
pzedstawiono w poz. 1.12.

8
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1.16.Na dzren 31 grudnia 20'18 roku Sp6lka posiadala gwaranclQ bankowq udzielonq przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotQ 970 022,25 zl z terminem wa2nosci do 14
marca 2019 r. stanowiqca zabezpieczenie okreslone w ^fijz Ustawy z dnia 22
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U.Nr
28, poz.145\ dolyczqcq roszczen Skarbu Panstwa z tytulu ewentualnych szkod w
Srodowrsku naturalnym spowodowanych dzralalnosciq skladowiska odpadow,
zarzqdzanego przez PUHP ,,LECH" Sp. z o.o.

1.17, W 2018 roku nie dokonywano wyceny skladnikow aktyw6w wg wartosci godziwei.

1.18.Srodki pieniezne zgromadzone na rachunku VAT na dzien 31.12.2018 roku wynosily
743 170,97 zl.

2.1. Strukture rzeczowq przychodow netto ze sprzedazy uslug krajowych w 2018 roku
przedstawia tabela 4.

Przychody ze sprzeda2y netto w lalach 2017 - 2018

Tabela 4

Lp Wyszczeg6lnienie
Przychodv rv 2017 roku Przycbody lv 2018 roku Dyrtrt rrr ilirr

I tys. zl I l%l I tys. zl ] | ,'/. ) t%l
I 2 J l .] J 1

Plzyjgcie odpad6rv w ZUOK
Hryniewicze

t5 249.67 220io 22 8',7 I .90 29% 150%

Sprzedaz sulorvc6w *t6rnych
ZUOK Hryniewicze

2 844.52 40/. 3 902.74 5% t 3'70/0

Pozostale uslugi gospodarki
odpadarni (w tyrn lecykling I

t8r.93 jyo 4t4.65 l0a 228%

4
Zarzqdzanie systenrerr
Gospodalki Odpadami

4 072.02 3 732,52 s%o 9?%

) Pr;ryjgcie odpad6iv rv ZUOK
Bialystok

t9 2.40,'19 28vo t8130.15 23l,/o 94o/o

6 Sprzedaz energii elektrycznej 1 683.64 |% r 0 863.06 t4% t4l%
7 Spzedaz energii cieplnej t? 927 .s6 tgyo t2 920,77 t6% 100%

I Sprzeda2 surorvcorv rvt6r'nych
ZUOK Bialystok

I 03 r,94 2% I 2'77 .00 t24%

I Swiadectwa pochodzenia -ZtJOK
Bialystok 0.00 00/. 450.03 t% 100%

10.

DzialalnoSi pomocnicza w t-vm;
organizacja targorv i

wypozyczanie n'lebli
wystawienniczych i inne

6r.25 oo/" 180.(r4 1Yo 295o/o

. Uslugi Targowiska Miejskiego 5 55 t.44 svo 5 426.71 7% 98o/o

t2. Razenr 68 844.75 100o/o 80 t70.38 t00% I 1 60/o

I
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2.2. Jednostka sporzqdza rachunek zysk6w i strat metodq porownawczq

2.3. W2018 roku nie wystqpity odpisy aktualizujqce Srodki trwale.

2.4. odpisy aktualizujace wartoSc zapasow w 2018 roku nie byly dokonywane , gdyz nie

vvystApil taki obowiazek.

2.5. W 2018 roku nie zaniechano Zadnej dzialalno6ci i nie jest przewidziane zaniechanie

dzialalnosci w najbli2szej przyszloSci.

2.6. Rozliczenie gl6wnych pozyc.li r62niqcych podstawq opodatkowania podatkiem

dochodowym od wyniku finansowego brutto zawarto w pozycii e-sprawozdania

,,kalkulacia podatku dochodowego".

2-7. Koszl wytwozenia Srodk6w tMatych w budowie w 2018 roku wyni6st 3 097 858,83

zlotych. Odsetki i r62nice kursowe, kt6re powiqkszyly koszt wytworzenia Srodk6w
trwalych w budowie nie wystqpily.

2.8. odsetki oaz rcznice kursowe, kt6re powiekszyly cenQ nabycia towar6w lub koszt

wytworzenia produkt6w w roku podatkowym nie wystqpily.

2.9. Naklady na niefinansowe aktywa truale w 2018 roku oraz planowane na 2019 rok
pzedstawia tabela 6.

Naklady inwestycyjne
w 201 I roku oraz planowane na 2019 rok (w zlotych)

Tabela 6

2.1O.W 2018 roku nie wystqpily pozyc.ie przychodow lub koszt6w o nadzwyczajneJ wartosci
lub kt6re wystEpily incydentalnie.

2.11.W 2018 roku w jednostce nie wystqpily koszty zwiqzane z pracami badawczymi i

pracami rozwoiowymi, kt6re nie zostaly zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust 2 do
wartosci niematerialnych i prawnych.

3. Pozycje wyra2one w walutach obcych wyceniono po obowiqzujqcym Srednim kursie
ogloszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzied 31.12.2018 roku.

t1

U

)
)

Wyszczeg6ln ienie Naklady w 2018
Naklady Planowane

na 2019

Nabycie srodkow trwalych, w tym 1 460 719,00 1 590 000,00

na ochrong Srodowiska 59 700,00 0,00

Nabycie wartosca niematerialnych
i prawnych

794 575,00 900 000,00

Srodki trwale w budowie, w tym 842 564,83 13 794 000.00

na ochrone srodowiska 297 396.48 4 020 000.00

Razem 3 097 858 ,83 16 284 000,00

o
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Na dzieri bilansowy jednostka posiadala s[odki pieniQ2ne na rachunku walutowym w
walucie EUR. lnne warto6ci wyra2one w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym
nie wystqpity,

4. Jednostka sporzqdza rachunek przeplyw6w pienig2nych metodq posredniq

Korekta oznaczona numerem A.ll.4 dotyczy: straty na likwidacji nie w pelni
umorzonych Srodk6w trwalych o og6lnej wartoSci 22.570,95 zl oraz zysku ze sprzedazy
Srodka trwalego w kwocie 34.150,00 zl.
Korekta oznaczona numerem A.ll.8 dolyczy: zarachowanych a niewymagalnych na
dzieri bilansowy odsetek od po2yczki WFOSiGW w kwocie 66.103,40 zl; zaplaconych
w 2018 r. zobowiqzah z tytulu zakupu srodkow trwalych w 2017 roku w wysokosci
928.320,00 zl oraz niezaplaconych na dzien bilansowy zobowiazah inwestycyjnych z
tytulu zakup6w dokonanych w 2018 roku w kwocie 1.823.666,88 zl, powyzsze kwoly
r6wnolegle uwzglqdniono w pozycji B.ll.1.
Korekta oznaczona numerem A.ll.10 dotyczy: amortyzacji nieuzywanych Srodkow
tMalych odnoszonej w ciQ2ar pozostalych kosztow operacyjnych.
W pozycji C.ll.8 uv\zglgdniono splatg odsetek w kwocie 71.315,93 zl zarachowanych w
2017 toku, a wymagalnych i zaplaconych w 2018 roku od po2yczki WFOSiGW.
Pozycia G. zostala skorygowana o 6rodki pieniq2ne w kwocie 970.022,75 ztolYch
bedqce na lokacie bankowej o okresie zapadalno6ca dluzszym ni2 3 miesiace.

5.1. W roku obrotowym Sp6lka kontynuowala

realizacjq dzialan w ramach Umowy wykonawczej z operatorem wewnQtznym
z dnia 23 sierpnia 2012r. z po2rrielszymi zmianami. W ramach Umowy Miasto
Bialystok powierzylo Spolce realizacjQ zadan wlasnych z zakresu odzysku
i unieszkodliwiania odpad6w komunalnych, zazqdzania Systemem
Gospodarowania Odpadami oraz utrzymania czysto6ci i porzqdku na lerenie Miasta
Bialegostoku na okres do 31 grudnia 2045 roku.

realizacjg dzialan w ramach Umowy wykonawczei z operatorem wewnqtznym z
dnia 30 grudnia 2016 r. z p62niejszymi zmianami. W ramach Umowy Miasto
Bialystok powierzylo Sp6lce realizacjg zadan wlasnych obejmujAcych sprawy
targowisk i hal targowych w zakresie Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy

ulicy Kawaleryjskiej w Bialymstoku na okres do dnia 3'l grudnia 2026 roku.

5.2. W 2018 roku nie byly zawarte istotne transakc.ie na innych warunkach ni2 rynkowe ze
stronami powiqzanymi.

5.3. lnformacie o przecigtnym zatrudnieniu w 2018 roku w podziale na grupy zawodowe
przedstawia tabela 7.
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L.p Wyszczeg6lnienie 2UA

1 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 122,7 5

2 Pracownrcy na stanowiskach robotniczych 152,505

3 Osoby przeby\ivaiqce na urlopach bezplatnych i wychowawczych

Og6tem

4,08

4 279,33

Przecigtne zatrudnienie (w osobach)

Tabela 7

5.4. lnformacjq o wynagrodzeniach wyplaconych osobom wchodzqcym w skiad organow
zarzqdzajqcych i nadzorujqcych sp6lkq przedstawia tabela 8,

Wyn a g rodze n i e czlo n kow O rga n 6w zaruqdzaiqcy ch
i nadzorujqcych w 2018 roku (w zlotych)

Tabela 8

L.p. Wyszczeg6lnienie 2018

1 Zatzqd 466 367 ,76

2 Rada Nadzorcza 79 339.44

5.5. W 2018 roku nie udzielono pozyczek ani Swiadczen o podobnym charakterze osobom
wchodzqcym w sklad organow z arzqdz$qcych i nadzorujqcych sp6lkg.

5.6. Wynagrodzenie netto podmiotu uprawnionego do badania sprawozdai finansowych
z tytulu obowiqzkowego badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 tok
wyniesie 1 6.000,00 zlotych.

6.1. W roku obrotowym nie wystqpily znaczqce zdarzenia dotyczqce lat ubieglych
podlegajqce ujgciu w biezqcym sprawozdaniu finansowym.

6.2. Po dniu bilansowym nie wystqpily znaczqce zdarzenia, kt6re wymagatyby uwzglqdnienia
w sprawozdaniu finansowym.

6.3. W 2018 roku nie wystqpily zmiany zasad (polityki) rachunkowosci, wtym metod wyceny
wywierajqce istotny wplylv na sytuacje majqtkowq, finansowq i wynik finansowy
jednostki.

6.4. Dane sprawozdania za2018 tok sq pordwnywalne z danymi 2a2017 tok.

7.1. Nie wystepujq wsp6lne przedsiqwzigcia, kt6re nie podlegaja konsolidacji.

7 .2. W 2018 roku nie istnialy transakcje z jednostkami powiqzanymi.

7.3. Jednostka w 2018 roku nie posiadala zaanga2owania w kapitale innych sp6lek.

7.4. PUHP,,LECH" Sp. z o.o. nie sporzqdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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7 .5.

7.6.

8.

9.

Sp6lka w 2018 roku nie wchodzila w sklad 2adnej grupy kapitalowe1

Jednostka nie jest wspolnikiem w innych lednostkach

W 2018 roku nie nastqpilo polaczenie jednostek.

W Swietle posiadanych informacji ptzez Zatzqd PUHP ,,LECH' Sp. z o.o. nie wystqpuje
niepewnoSc, co do mo2liwo6ci kontynuowania dzialalnoSci w najblizszej przyszlosci.

10. Nie sq znane Zazqdowi zadne inne informacje niz wymienione wy2ej, kt6re moglyby
w istotny spos6b wplynqd na ocene sytuacji majqtkowej, finansowel oraz na wynik
finansowy PUHP ,,LECH' Sp. z o.o.

Bialystok, dnia 29.03.2019 rok
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