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Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r.    Nr 1309

7231

SPRAWOZDANIE F INANSOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 

Spółka z o.o.

17-300 Siemiatycze, ul. A. Krajowej 26

tel. 85 655-25-77; fax 655-27-54

REGON 050243985

PKD (EKD) 37.00.Z

W p r o w a d z e n i e

do sprawozdania finansowego

1. Nazwa (firmy) Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Siedziba 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26.

Podstawowy przedmiot działalności według PKD 3700Z,

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000013953.

2. Czas trwania działalności – nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem od 1 stycznia 2009 r. do

31 grudnia 2009 r. Dane porównywalne są za okres od

1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzają-

cych samodzielnie sprawozdanie finansowe.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kon-

tynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę

w dającej się przewidzieć przyszłości, i nie istnieją oko-

liczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania

działalności w, co najmniej 12 kolejnych miesiącach.

6. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło połą-

czenie Spółek.

7. Przyjęte zasady rachunkowości.

Aktywa trwałe wycenione są wg:

— cen nabycia po uwzględnieniu odpisów amortyzacyj-

nych ustalanych na podstawie planu amortyzacji.

Do wartości niematerialnych i prawnych oraz środków

trwałych zaliczane są prawa majątkowe oraz rzeczowe

składniki wg cen nabycia – wytworzenia powyżej 3.500 zł.

Poniżej tej kwoty zaliczane są do kosztów w momencie

wydania do użytkowania. Rzeczowe składniki majątku

w wartości do 3.500 zł zalicza się do materiałów.

Środki trwałe amortyzowane są:

— metodą liniową wg stawek wynikających z ustawy

o podatku dochodowym od osób prawnych,

— stosowane są indywidualne stawki dla nowo wpro-

wadzonych używanych środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są:

— licencje, koncesje w wartości powyżej 3.500 zł wg

stawki 50%.

Zapasy

Materiały:

— zakupione materiały – towary dotyczące administra-

cji i obsługi handlu – nie przeznaczone do obrotu

i produkcji odpisywane są w koszty w momencie ich

zakupu i nie podlegają inwentaryzacji,
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— materiały objęte są ewidencją ilościowo-warto-

ściową wyceniane są wg cen nabycia – węgiel, po-

zostałe według cen zakupu,

— rozchód materiałów objętych ewidencją wyceniany

jest metodą pierwsze weszło – pierwsze wyszło,

— na dzień bilansowy dokonano rozliczenia odchyleń

od cen ewidencyjnych i ustalono wartość zapasów

materiałów na poziomie cen nabycia – węgiel, za-

kupu – pozostałe materiały,

— ocena przydatności użytkowej i handlowej zapasów

dokonywana jest w trakcie bieżących przeglądów

i spisów z natury.

Wyroby gotowe – produkty:

— produkty – wyroby gotowe ujmowane są w ewiden-

cji księgowej,

— wytworzone wyroby gotowe – produkty wyceniane

są wg kosztów wytworzenia,

— koszty wytworzenia produktu obejmują pełne koszty

bezpośrednie oraz uzasadnioną część kosztów po-

średnich (art 28.3 i 4 ustawy),

— rozchód wyrobów gotowych – produktów wyceniany

jest metodą bezpośrednią.

Na dzień bilansowy dokonano rozliczenia odchyleń od

cen ewidencyjnych i ustalono wartość zapasów produk-

tów na poziomie rzeczywistych kosztów wytworzenia.

Należności długoterminowe, krótkoterminowe i rosz-

czenia.

Należności i roszczenia wykonano po pomniejszeniu

o odpisy aktualizujące wartość należności i roszczeń

z uwzględnieniem:

— wartości nominalnej,

— zasądzonych odsetek i kosztów sądowych.

Na należności trudne do ściągnięcia i wątpliwe zostały

dokonane odpisy aktualizujące ich wartość na dzień bi-

lansowy.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowiązania są wykazane w kwocie wymagającej za-

płaty. Kwota ta obejmuje:

— wartość nominalną,

— otrzymane obciążenia dotyczące odsetek za zwłokę

w zapłacie.

Inwestycje krótkoterminowe.

Inwestycje w momencie ich powstania zostały wyce-

nione wg cen rzeczywistych. Na dzień bilansowy inwe-

stycje krótkoterminowe wyceniono na poziomie, cen

rzeczywistych.

Na podstawie przeglądów i oceny i przydatności użyt-

kowej i handlowej zapasów i pozostałych aktywów

obrotowych:

— materiałów na kwotę 5.038,10 zł, z powodu aktuali-

zacji cen.

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych spo-

rządzone jest metodą pośrednią.

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie do-

konano zmian sposobu sporządzania sprawozdania fi-

nansowego.

Główny Księgowy

Małgorzata Radziszewska

Prezes Zarządu

mgr inż. Janusz Majer

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 

Spółka z o.o.

AKTYWA

Stan na koniec

poprzedniego 
roku 

obrotowego

bieżącego
roku 

obrotowego

A. Ak ty wa trwa ³e

      I. War to œci nie ma te rial ne i praw ne

          1. Kosz ty za koñ czo nych prac roz wo jo wych

          2. War toœæ fir my

          3. In ne war to œci nie ma te rial ne i prawne

          4. Za licz ki na war toœci nie ma te rial ne i praw ne

     II. Rze czo we ak ty wa trwa ³e 

          1. Œrod ki trwa ³e

            a) grun ty (w tym pra wo u¿yt kowa nia wie czyste go grun tu) 

            b) bu dyn ki, lo ka le i obiek ty in ¿y nie rii l¹ do wej i wod nej

            c) urz¹ dze nia tech nicz ne i ma szy ny

            d) œrod ki trans por tu 

            e) in ne œrod ki trwa ³e

          2. Œrod ki trwa ³e w bu do wie 

          3. Za licz ki na œrod ki trwa³e w bu do wie 

24.674.260,32

33.915,56

—

—

33.915,56

—

24.620.746,76

23.963.768,67

1.753.419,58

17.684.099,08

2.309.246,39

2.097.973,01

119.030,61

656.978,09

—

24.303.389,70

146.869,90

—

—

146.869,90

—

24.155.562,80

22.889.048,39

1.753.419,58

16.691.550,62

2.324.960,04

2.004.753,70

114.364,45

1.266.514,41

—

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3
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    III. Na le¿ no œci d³u goter mi no we

          1. Od jed no stek powi¹ za nych

          2. Od po zo sta ³ych jed no stek

    IV. In we sty cje d³u go ter mi no we

          1. Nie ru cho mo œci

          2.  War to œci nie mate rial ne i praw ne

          3. D³u go ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u go te r mi nowe ak ty wa fi nan so we

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u goter mi no we ak ty wa finan so we

          4. In ne in we sty cje d³u go ter mi no we 

     V. D³u go ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

          1. Ak ty wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

          2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

B. Ak ty wa ob ro to we

      I. Za pa sy

          1. Ma te ria ³y

          2. Pó³ pro duk ty i pro duk ty w to ku

          3. Pro duk ty go to we

          4. To wa ry

          5. Za licz ki na do sta wy

     II. Na le¿ no œci krót ko ter mi no we

          1. Na le¿ no œci od jed no stek po wi¹za nych

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) in ne

          2. Na le¿ no œci od po zo sta ³ych jed no stek

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) z ty tu ³u po dat ków, do ta cji, ce³, ubez pie czeñ spo ³ecz nych i zdro -

wot nych oraz in nych œwiad czeñ

            c) in ne

            d) do cho dzo ne na dro dze s¹do wej

    III. In we sty cje krót ko ter mi no we 

          1. Krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót koter mi no we ak ty wa finan so we

            c) œrod ki pie niê¿ ne i in ne ak ty wa pie niê¿ ne

            — œrod ki pie niê¿ ne w ka sie i na ra chun kach

            — in ne œrod ki pie niê¿ ne

            — inne ak ty wa pie niê¿ ne

          2. In ne in we sty cje krót ko ter mi no we 

    IV. Krót ko ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

19.598,00

19.598,00

—

4.495.540,21

1.101.910,85

929.252,48

—

172.658,37

—

—

1.919.902,50

—

—

—

—

—

1.919.902,50

1.639.036,00

1.639.036,00

—

246.088,46

34.778,04

—

1.357.725,12

1.357.725,12

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.357.725,12

63.583,13

1.294.141,99

—

—

116.001,74

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

957,00

957,00

—

5.506.914,81

1.378.663,01

1.109.161,49

—

269.501,52

—

—

2.199.386,82

—

—

—

—

—

2.199.386,82

1.848.203,83

1.848.203,83

—

295.587,02

43.727,00

11.868,97

1.766.959,43

1.766.959,43

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.766.959,43

214.994,76

1.551.964,67

—

—

161.905,55

Aktywa razem 29.169.800,53 29.810.304,51

1 2 3
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PASYWA

Stan na koniec

poprzedniego 
roku 

obrotowego

bieżącego
roku 

obrotowego

A. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny

         I. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy

        II. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy (wiel koœæ ujem na) 

       III. Udzia ³y (ak cje) w³a sne (wiel koœæ ujem na)

       IV. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy

        V. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny

      VI. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wowe

     VII. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych

    VIII. Zysk (stra ta) net to

      IX. Od pi sy z zy sku netto w ci¹ gu ro ku obro to we go (wiel koœæ ujem na) 

B. Zo bo wi¹ za nia i re zer wy na zo bo wi¹ za nia

         I. Re zer wy na zo bo wi¹ za nia

            1. Re zer wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

            2. Re zer wa na œwiad cze nia eme ry talne i po dob ne

                — d³u go ter mi no wa

                — krót ko ter mi no wa

            3. Po zo sta ³e re zerwy 

                — d³u go ter mi nowe

                — krót ko ter mi nowe

        II. Zo bo wi¹ za nia d³u go ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) in ne zo bo wi¹za nia fi nan sowe

                d) in ne

       III. Zo bo wi¹ za nia krót ko ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

                a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

                b) in ne

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) inne zo bo wi¹ za nia fi nan so we

                d) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

                e) za licz ki otrzy ma ne na do sta wy

                f) zo bo wi¹ za nia we kslo we

                g) z ty tu ³u po dat ków, ce³, ubez pie czeñ i in nych œwiad czeñ

                h) z ty tu ³u wy na gro dzeñ 

                i) in ne 

            3. Fun du sze spe cjal ne

       IV. Roz li cze nia miê dzy okre so we

            1. Ujem na war toœæ fir my

            2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

                — d³u go ter mi no we

                — krót ko ter mi no we

25.832.163,74

23.895.500,00

—

—

1.373.673,70

283.602,13

131.247,20

—

148.140,71

—

3.337.636,79

1.229,52

—

—

—

—

1.229,52

—

1.229,52

448,96

—

448,96

—

—

—

448,96

2.988.862,16

—

—

—

—

—

2.943.538,61

174.283,69

—

—

1.186.214,33

1.186.214,33

—

—

—

346.161,05

—

1.236.879,54

45.323,55

347.096,15

—

347.096,15

313.451,61

33.644,54

25.929.650,55

23.895.500,00

—

—

1.430.277,57

276.998,26

181.247,20

—

145.627,52

—

3.880.653,96

—

—

—

—

—

—

—

—

448,96

—

4.489,66

—

—

—

448,96

3.565.392,52

—

—

—

—

—

3.513.985,96

—

—

—

1.463.734,47

1.463.734,47

—

—

—

446.484.96

187.697,16

1.416.039,37

51.436,56

314.812,48

—

314.812,48

282.328,81

32.483,67

1 2 3

Pasywa razem 29.169.800,53 29.810.304,51

Główny Księgowy

Małgorzata Radziszewska

Prezes Zarządu

mgr inż. Janusz Majer
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PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 

Spółka z o.o.

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący

 A. Przy cho dy net to ze sprze da ¿y i zrów na ne z ni mi, w tym: 
— od jed no stek po wi¹ za nych

          I.  Przy cho dy net to ze sprze da ¿y pro duk tów
         II.  Zmia na sta nu pro duk tów (zwiêk sze nie – war toœæ do dat nia, zmniej -

sze nie – war toœæ ujem na) 
        III.  Koszt wy two rze nia pro duk tów na w³a sne po trze by jed nost ki 
        IV.  Przy cho dy net to ze sprze da ¿y to wa rów i ma te ria ³ów
 B. Kosz ty dzia ³al no œci ope ra cyj nej
          I.  Amor ty za cja
         II.  Zu ¿y cie ma te ria ³ów i ener gii
        III.  Us³u gi ob ce
        IV.  Po dat ki i op³a ty, w tym: 
              — po da tek ak cy zo wy
         V.  Wy na gro dze nia
        VI.  Ubez pie cze nia spo ³ecz ne i in ne œwiad cze nia
       VII.  Po zo sta ³e kosz ty ro dza jo we
      VIII.  War toœæ sprze da nych to wa rów i ma te ria ³ów
 C. Zysk (stra ta) ze sprze da ¿y (A–B) 
 D. Po zo sta ³e przy cho dy ope ra cyj ne
          I.  Zysk ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych
         II.  Do ta cje
        III.  In ne przy cho dy ope ra cyj ne
 E. Po zo sta ³e kosz ty ope ra cyj ne
          I.  Stra ta ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych
         II.  Ak tu ali za cja war to œci ak ty wów nie fi nan so wych
        III.  In ne kosz ty ope ra cyj ne
 F. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (C+D–E) 
 G. Przy cho dy fi nan so we
          I.  Dy wi den dy i udzia ³y w zy skach, w tym: 
              — od jed no stek po wi¹ za nych
         II.  Od set ki, w tym: 
              — od jed no stek po wi¹ za nych
        III.  Zysk ze zby cia in we sty cji
        IV.  Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji
         V.  In ne
 H. Kosz ty fi nan so we
          I.  Od set ki, w tym: 
              — dla jed no stek po wi¹ za nych
         II.  Stra ta ze zby cia in we sty cji
        III.  Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji
        IV.  In ne
  l. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci go spo dar czej (F+G–H) 
 J. Wy nik zda rzeñ nad zwy czaj nych (J.I–J.II) 
          I.  Zy ski nad zwy czaj ne 
         II.  Stra ty nad zwy czaj ne 
 K. Zysk (stra ta) brut to (I±J) 
 L. Po da tek do cho do wy
M. Po zo sta ³e obo wi¹z ko we zmniej sze nia zy sku (zwiêk sze nia stra ty) 
 N. Zysk (stra ta) net to (K–L–M) 

28.596.154,66
—

15.928.956,26

215.633,19
251.942,76

12.199.622,45
28.396.320,96
2.358.863,26
7.012.794,18
1.526.640,23
1.198.596,93

—
4.165.722,52
1.055.975,71

182.521,63
10.895.206,50

199.833,70
81.712,76
2.950,00

—
78.762,76
71.965,87

—
4.109,15

67.856,72
209.580,59
54.479,80

—
—

54.479,80
—
—
—
—

54.928,68
46.928,68

—
—
—

8.000,00
209.131,71

—
—
—

209.131,71
62.178,00
–1.187,00

148.140,71

30.295.415,00
—

17.868.665,22

118.673,96
641.962,25

11.666.113,57
30.038.404,83
2.400.497,34
8.494.382,19
1.889.424,40
1.273.620,52

—
4.499.342,36
1.123.624,38

103.620,58
10.253.893,06

257.010,17
47.461,94

—
—

47.461,94
106.912,64

3.961,97
5.038,10

97.912,57
197.559,47
56.759,34

—
—

56.759,34
—
—
—
—

28.942,29
20.942,29

—
—
—

8.000,00
225.376,52

—
—
—

225.376,52
61.108,00
18.641,00

145.627,52

1 2 3

Główny Księgowy

Małgorzata Radziszewska

Prezes Zarządu

mgr inż. Janusz Majer
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PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 

Spółka z o.o.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący

  I. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO) 

— ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych

  I.a. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO), po ko rek tach

        1. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

            1.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) pod sta wo we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

                        — umo rze nia udzia ³ów (ak cji) 

            1.2. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na ko niec okre su

        2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

            2.1. Zmia na na le¿ nych wp³at na ka pi ta³ pod sta wo wy

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            2.2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na ko niec okre su

        3. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na po cz¹ tek okre su

                    a) zwiêk sze nie

                    b) zmniej sze nie

            3.1. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na ko niec okre su

        4. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy na po cz¹ tek okre su

            4.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — emi sji ak cji po wy ¿ej war to œci no mi nal nej

                        — z po dzia ³u zy sku (usta wo wo) 

                        — ze zbycia środków trwalych

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

                        — po kry cia stra ty

            4.2. Stan ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go na ko niec okre su

        5. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na po cz¹ tek okre su

            5.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) z ak tu ali za cji wy ce ny

                    a) zwiêk sze nie z ty tu ³u zbycia środków trwałych

                    b) zmniej sze nie z ty tu ³u zbycia środków trwałych

            5.2. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na ko niec okre su

        6. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na po cz¹ tek okre su

            6.1. Zmia ny po zo sta ³ych ka pi ta ³ów (fun du szy) re zer wo wych

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) niezarejestrowane zwiększenie kapitału

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            6.2. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na ko niec okre su

        7. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

            7.1. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

— ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych

            7.2. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su, po ko rek tach

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — po dzia ³u zy sku z lat ubie g³ych

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

                        — przeniesienie na kapitał zapsowy i rezerwowy

                        — wypłata nagród z zysku

25.832.163,74

—

21.828.225,02

20.055.500,00

—

3.840.000,00

—

—

—

23.895.500,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.209.198,95

—

—

—

163.442,80

1.031,95

—

—

1.373.673,70

284.138,16

—

18,48

554,51

283.602,13

131.247,20

—

—

—

131.247,20

148.140,71

—

—

148.140,71

—

—

148.140,71

163.442,80

100.000,00

25.832.163,74

—

25.832.163,74

23.895.500,00

—

—

—

—

—

23.895.500,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.373.673,70

—

—

—

50.000,00

6.603,87

—

—

1.430.277,57

283.602,13

—

187,19

6.791,06

276.998,26

131.247,20

—

50.000,00

—

181.247,20

148.140,71

—

—

148.140,71

—

—

148.140,71

100.000,00

48.140,71

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3
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            7.3. Zysk z lat ubie g³ych na ko niec okre su

            7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

              — korekty b³êdów podstawowych

            7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach

                    a) zwiêkszenie (z tytu³u)

                        — przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia

                    b) zmniejszenie (z tytu³u)

            7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu

            7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu

        8. Wynik netto

                    a) zysk netto

                    b) strata netto

                    c) odpisy z zysku

 II. Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ)

III. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny, po uwzglêd nie niu pro po no wa ne go po dzia ³u zy -

sku (po kry cia stra ty)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

148.140,71

148.140,71

—

—

25.832.163,74

25.832.163,74

—

—

—

—

—

—

—

—

—

145.627,52

145.627,52

—

—

25.929.650,55

25.929.650,55

1 2 3

Główny Księgowy

Małgorzata Radziszewska

Prezes Zarządu

mgr inż. Janusz Majer

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 

Spółka z o.o.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący

A. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci ope ra cyj nej

      I. Zysk (stra ta) net to

     II. Ko rek ty ra zem

           1. Amor ty za cja

           2. Zy ski (stra ty) z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych

           3. Od set ki i udzia ³y w zy skach (dy wi den dy) 

           4. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci in we sty cyj nej

           5. Zmia na sta nu re zerw

           6. Zmia na sta nu za pa sów

           7. Zmia na sta nu na le¿ no œci

           8. Zmia na sta nu zo bo wi¹ zañ krót ko ter mi no wych, z wy j¹t kiem po ¿y -

czek i kre dy tów

           9. Zmia na sta nu roz li czeñ miê dzy okre so wych

         10. In ne ko rek ty

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (l±ll) 

B. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci in we sty cyj nej

      I. Wp³y wy

           1. Zby cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty -

wów trwa ³ych

           2. Zby cie in we sty cji w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne

i praw ne

           3. Z ak ty wów fi nan so wych, w tym: 

—

148.140,71

2.066.337,48

2.358.863,26

—

–7.551,12

7.715,57

–59.292,48

–174.340,64

–23.697,64

8.937,08

–51.774,53

7.478,00

2.214.478,19

—

29.950,00

2.950,00

—

—

—

145.627,52

2.343.014,25

2.400.497,34

—

–35.817,05

–9.706,68

–1.229,52

–276.752,16

–279.484,32

597.051,41

–59.546,48

8.001,71

2.488.641,77

—

20.000,00

20.000,00

—

—

1 2 3

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)
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               a) w jed nost kach po wi¹ za nych

               b) w po zo sta ³ych jed nost kach

                    — zby cie ak ty wów fi nan so wych

                    — dy wi den dy i udzia ³y w zy skach

                    — sp³a ta udzie lo nych po ¿y czek d³u go ter mi no wych

                    — od set ki

                    — in ne wp³y wy z ak ty wów fi nan so wych

           4. In ne wp³y wy in we sty cyj ne

     II. Wy dat ki

           1. Na by cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak -

ty wów trwa ³ych

           2. In we sty cje w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne

           3. Na ak ty wa fi nan so we, w tym: 

               a) w jed nost kach po wi¹ za nych

               b) w po zo sta ³ych jed nost kach

                    — na by cie ak ty wów fi nan so wych

                    — udzie lo ne po ¿ycz ki d³u go ter mi no we

           4. In ne wy dat ki in we sty cyj ne

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci in we sty cyj nej (l–ll) 

C. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci fi nan so wej

      I. Wp³y wy

           1. Wp³y wy net to z wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) i in nych in stru men -

tów ka pi ta ³o wych oraz do p³at do ka pi ta ³u

           2. Kre dy ty i po ¿ycz ki

           3. Emi sja d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

           4. In ne wp³y wy fi nan so we

     II. Wy dat ki

           1. Na by cie udzia ³ów (ak cji) w³a snych

           2. Dy wi den dy i in ne wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li

           3. In ne, ni¿ wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li, wy dat ki z ty tu ³u po dzia ³u zy -

sku

           4. Sp³a ty kre dy tów i po ¿y czek

           5. Wy kup d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

           6. Z ty tu ³u in nych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych

           7. P³at no œci zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u umów le asin gu fi nan so we go

           8. Od set ki

           9. In ne wy dat ki fi nan so we

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci fi nan so wej (l–ll) 

D. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to, ra zem (A.III±B.III±C.III) 

E. Bi lan so wa zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych, w tym: 

— zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych

F. Œrod ki pie niê¿ ne na po cz¹ tek okre su

G. Œrod ki pie niê¿ ne na ko niec okre su (F±D), w tym: 

— o ogra ni czo nej mo¿ li wo œci dys po no wa nia

—

—

—

—

—

—

—

27.000,00

1.122.891,15

1.122.891,15

—

—

—

—

—

—

—

–1.092.941,15

—

54.478,80

—

—

—

54.479,80

659.231,21

—

—

—

504.302,53

—

—

—

46.928,68

108.000,00

–604.751,41

516.785,63

516.785,63

—

840.939,49

1.357.725,12

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.904.800,11

1.904.800,11

—

—

—

—

—

—

—

–1.884.800,11

—

56.759,34

—

—

—

56.759,34

251.366,69

—

—

—

174.283,69

—

—

—

20.942,29

56.140,71

–194.607,35

409.234,31

409.234,31

—

1.357.725,12

1.766.959,43

—

1 2 3

Główny Księgowy

Małgorzata Radziszewska

Prezes Zarządu

mgr inż. Janusz Majer
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Kluczowy Biegły Rewident

Danuta Jaworowska

nr ewid. 11175

Olecko, dnia 11 marca 2010 r.

Biuro Biegłego Rewidenta

Danuta Jaworowska

19-400 Olecko, ul. Składowa 10

W imieniu podmiotu nr 3340 uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych

Kluczowy Biegły Rewident

Danuta Jaworowska

nr ewid. 11175

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania fi-

nansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 28, na które składa się,

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który

po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

29.810.304,51 zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia

2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto

w wysokości 145.627,52 zł,

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 97.486,81 zł,

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od

1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

409.234,31 zł,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działal-

ności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii

o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (po-

lityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego

oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich

istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak

też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg

rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy

stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-

kowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 162, poz. 1223 i Nr 166, poz.

1316),

2) wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykony-

wania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Kra-

jową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowią-

zywania,

3) Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.

1037 z późn. zm.).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy

i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną

pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozda-

niu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie

poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (poli-

tyki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie

– w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowo-

dów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i in-

formacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i cało-

ściową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że

badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraże-

nia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we

wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje is-

totne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jedno-

stki na dzień 31 grudnia 2009 r., jak też jej wyniku finan-

sowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 gru-

dnia 2009 r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastoso-

wania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na pod-

stawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi-

nansowego przepisami prawa i postanowieniami sta-

tutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne

w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a za-

warte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego spra-

wozdania finansowego, są z nim zgodne.

OPINIA NIEZALEŻNEGO' BIEGŁEGO REWIDENTA

Walnego Zgromadzenia 

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółka z o.o. w Siemiatyczach
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UCHWAŁA Nr 6/2010

Zgromadzenia Wspólników 

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółka z o.o. w Siemiatyczach

z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach za rok 2009

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037)

oraz § 19 ust. 1 Aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach z dnia 15 kwietnia

2010 r. (Rep. A Nr 1266/2010) i uchwały Rady Nadzorczej nr 21/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zgromadzenie Wspólni-

ków uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2009 r.

§ 2

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

1) bilans na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29.810.304,51 (słownie: dwa-

dzieścia dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy trzysta cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy),

2) rachunek zysków i strat za 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 145.627,52 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy

sześćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),

3) informację dodatkową,

4) sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2010

Zgromadzenia Wspólników 

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółka z o.o. w Siemiatyczach

z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie podziału zysku netto 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach za 2009 r.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037)

oraz na podstawie § 19 ust. 2 i § 25 Aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością w Siemiatyczach z dnia 15 kwietnia 2010 r. (Rep. A Nr 1266/2010) i uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2010

z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku za 2009 r. w sposób następujący:

— na kapitał zapasowy – 50.000,00 zł,

— na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje – 50.000,00 zł,

— na nagrody dla załogi łącznie ze składką ZUS – 45.627,52 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Zbigniew Radomski
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SPRAWOZDANIE F INANSOWE

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-BUDOWLANE 

ANATEX inż. Anatol Chomczyk

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6

tel. 85 748-11-40; fax 748-11-41

REGON 002352157

PKD (EKD) 45.21.A

W p r o w a d z e n i e

do sprawozdania finansowego

1. Działalność jednostki jest prowadzona pod nazwą Wie-

lobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

„ Anatex” Anatol Chomczyk.

Organem rejestrowym jest Urząd Miejski w Białymstoku.

Wpis został dokonany pod nr 13184 – ostatnie zaświad-

czenie potwierdzające ten wpis z datą 8 stycznia 2009 r.

2. Czas trwania działalności ww. jednostki nie jest ograni-

czony.

3. Okres objęty sprawozdaniem: 1 stycznia 2009 r. – 31 gru-

dnia 2009 r.

4. Nie dotyczy.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy za-

łożeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie

istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie konty-

nuowania działalności.

6. Nie dotyczy.

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie

z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrześ-

nia 1994 r.

7.1. Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie kal-

kulacyjnym.

7.2. Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych

zastosowano metodę pośrednią.

7.3. Wartości niematerialne i prawne, jak i środki trwałe

wycenia się według cen nabycia, pomniejszone o sku-

mulowane odpisy umorzeniowe. Przyjęto do dokony-

wania odpisów amortyzacyjnych stawki wynikające

z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytko-

wania nie przekraczającym jednego roku lub wartości

początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jedno-

razowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie

przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane

są wg metody liniowej począwszy od miesiąca nastę-

pującego po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

7.4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości

ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

7.5. Należności wycenia się w kwotach wymagających za-

płaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po po-

mniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należno-

ści).

7.6. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się

w wartości nominalnej.

7.7. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach ra-

chunkowych w wartości nominalnej.

7.8. Zobowiązania, w tym wobec budżetu, zostały wyce-

nione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej za-

płaty.

7.9. Fundusze specjalne nie wystąpiły.

Dyrektor Finansowy

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wróblewska

Właściciel

inż. Anatol Chomczyk

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-BUDOWLANE 

ANATEX inż. Anatol Chomczyk

AKTYWA

Stan na koniec

poprzedniego 
roku 

obrotowego

bieżącego
roku 

obrotowego

A. Ak ty wa trwa ³e

      I. War to œci nie ma te rial ne i praw ne

15.700.516,89

10.887,73

18.554.213,91

6.987,73

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3
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          1. Kosz ty za koñ czo nych prac roz wo jo wych

          2. War toœæ fir my

          3. In ne war to œci nie ma te rial ne i prawne

          4. Za licz ki na war toœci nie ma te rial ne i praw ne

     II. Rze czo we ak ty wa trwa ³e 

          1. Œrod ki trwa ³e

            a) grun ty (w tym pra wo u¿yt kowa nia wie czyste go grun tu) 

            b) bu dyn ki, lo ka le i obiek ty in ¿y nie rii l¹ do wej i wod nej

            c) urz¹ dze nia tech nicz ne i ma szy ny

            d) œrod ki trans por tu 

            e) in ne œrod ki trwa ³e

          2. Œrod ki trwa ³e w bu do wie 

          3. Za licz ki na œrod ki trwa³e w bu do wie 

    III. Na le¿ no œci d³u goter mi no we

          1. Od jed no stek powi¹ za nych

          2. Od po zo sta ³ych jed no stek

    IV. In we sty cje d³u go ter mi no we

          1. Nie ru cho mo œci

          2.  War to œci nie mate rial ne i praw ne

          3. D³u go ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u go te r mi nowe ak ty wa fi nan so we

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u goter mi no we ak ty wa finan so we

          4. In ne in we sty cje d³u go ter mi no we 

     V. D³u go ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

          1. Ak ty wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

          2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

B. Ak ty wa ob ro to we

      I. Za pa sy

          1. Ma te ria ³y

          2. Pó³ pro duk ty i pro duk ty w to ku

          3. Pro duk ty go to we

          4. To wa ry

          5. Za licz ki na do sta wy

     II. Na le¿ no œci krót ko ter mi no we

          1. Na le¿ no œci od jed no stek po wi¹za nych

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) in ne

          2. Na le¿ no œci od po zo sta ³ych jed no stek

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) z ty tu ³u po dat ków, do ta cji, ce³, ubez pie czeñ spo ³ecz nych i zdro -

wot nych oraz in nych œwiad czeñ

            c) in ne

            d) do cho dzo ne na dro dze s¹do wej

    III. In we sty cje krót ko ter mi no we 

          1. Krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

—

—

10.887,73

—

12.131.195,36

6.460.536,52

2.374.904,22

561.447,07

396.156,83

1.771.144,37

1.356.884,03

5.487.356,79

183.302,05

349.894,00

—

349.894,00

3.208.539,80

1.458.539,80

—

1.750.000,00

—

—

—

—

—

1.750.000,00

1.600.000,00

—

150.000,00

—

—

—

—

—

35.356.966,98

3.034.893,83

487.221,91

80.012,38

—

1.602.111,98

865.547,56

21.574.895,12

—

—

—

—

—

21.574.895,12

20.844.948,55

18.077.920,28

2.767.028,27

729.946,57

—

—

10.607.402,38

10.607.402,38

—

—

—

—

—

—

—

6.987,73

—

12.762.472,57

11.737.013,17

2.478.684,42

6.570.405,40

114.271,81

1.415.524,43

1.158.127,11

564.096,28

461.363,12

1.562.227,56

—

1.562.227,56

4.222.526,05

1.459.439,80

—

2.763.086,25

—

—

—

—

—

2.763.086,25

2.600.000,00

—

163.086,25

—

—

—

—

—

25.100.987,55

1.754.876,64

685.042,90

649.067,61

—

—

420.766,13

11.308.296,14

—

—

—

—

—

11.308.296,14

11.031.571,67

2.702.402,81

8.329.168,86

276.724,47

—

—

11.902.352,90

11.902.352,90

—

—

—

—

—

1 2 3
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PASYWA

Stan na koniec

poprzedniego 
roku 

obrotowego

bieżącego
roku 

obrotowego

A. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny

         I. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy

        II. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy (wiel koœæ ujem na) 

       III. Udzia ³y (ak cje) w³a sne (wiel koœæ ujem na)

       IV. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy

        V. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny

      VI. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wowe

     VII. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych

    VIII. Zysk (stra ta) net to

      IX. Od pi sy z zy sku netto w ci¹ gu ro ku obro to we go (wiel koœæ ujem na) 

B. Zo bo wi¹ za nia i re zer wy na zo bo wi¹ za nia

         I. Re zer wy na zo bo wi¹ za nia

            1. Re zer wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

            2. Re zer wa na œwiad cze nia eme ry talne i po dob ne

                — d³u go ter mi no wa

                — krót ko ter mi no wa

            3. Po zo sta ³e re zerwy 

                — d³u go ter mi nowe

                — krót ko ter mi nowe

        II. Zo bo wi¹ za nia d³u go ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) in ne zo bo wi¹za nia fi nan sowe

                d) in ne

       III. Zo bo wi¹ za nia krót ko ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

                a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

                b) in ne

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) inne zo bo wi¹ za nia fi nan so we

                d) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

36.869.799,38

20.722.606,37

—

—

—

—

—

—

19.567.581,37

–3.420.388,36

14.187.684,49

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

13.222.290,31

—

—

—

—

—

13.222.290,31

—

—

—

9.337.869,78

9.337.869,78

—

38.120.092,66

36.869.799,38

—

—

—

—

—

—

7.109.004,02

–5.858.710,74

5.535.108,80

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4.350.590,18

—

—

—

—

—

4.350.590,18

—

—

—

3.395.481,21

3.395.481,21

—

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót koter mi no we ak ty wa finan so we

            c) œrod ki pie niê¿ ne i in ne ak ty wa pie niê¿ ne

            — œrod ki pie niê¿ ne w ka sie i na ra chun kach

            — in ne œrod ki pie niê¿ ne

            — inne ak ty wa pie niê¿ ne

          2. In ne in we sty cje krót ko ter mi no we 

    IV. Krót ko ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

—

—

—

—

—

10.607.402,38

10.607.402,38

—

—

—

139.775,65

—

—

—

—

—

11.902.352,90

11.902.352,90

—

—

—

135.461,87

Aktywa razem 51.057.483,87 43.655.201,46

1 2 3

1 2 3
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                e) za licz ki otrzy ma ne na do sta wy

                f) zo bo wi¹ za nia we kslo we

                g) z ty tu ³u po dat ków, ce³, ubez pie czeñ i in nych œwiad czeñ

                h) z ty tu ³u wy na gro dzeñ 

                i) in ne 

            3. Fun du sze spe cjal ne

       IV. Roz li cze nia miê dzy okre so we

            1. Ujem na war toœæ fir my

            2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

                — d³u go ter mi no we

                — krót ko ter mi no we

1.229.508,20

—

2.448.781,12

206.131,21

—

—

965.394,18

—

965.394,18

—

965.394,18

—

—

810.124,76

127.374,61

17.609,60

—

1.184.518,62

—

1.184.518,62

—

1.184.518,62

1 2 3

Pasywa razem 51.057.483,87 43.655.201,46

Dyrektor Finansowy

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wróblewska

Właściciel

inż. Anatol Chomczyk

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-BUDOWLANE 

ANATEX inż. Anatol Chomczyk

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący

 A. Przy cho dy net to ze sprze da ¿y pro duk tów, to wa rów i ma te ria ³ów, w tym: 

— od jed no stek po wi¹ za nych

        I. Przy cho dy net to ze sprze da ¿y pro duk tów 

       II. Przy cho dy net to ze sprze da ¿y to wa rów i ma te ria ³ów

 B. Kosz ty sprze da nych pro duk tów, to wa rów i ma te ria ³ów, w tym: 

— jed nost kom po wi¹ za nym

        I. Koszt wy two rze nia sprze da nych pro duk tów

       II. War toœæ sprze da nych to wa rów i ma te ria ³ów

 C. Zysk (stra ta) brut to ze sprze da ¿y (A–B) 

 D. Kosz ty sprze da ¿y

 E. Kosz ty ogól ne go za rz¹ du

 F. Zysk (stra ta) ze sprze da ¿y (C–D–E) 

 G. Po zo sta ³e przy cho dy ope ra cyj ne

        I. Zysk ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych

       II. Do ta cje

      III. In ne przy cho dy ope ra cyj ne

 H. Po zo sta ³e kosz ty ope ra cyj ne

        I. Stra ta ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych

       II. Ak tu ali za cja war to œci ak ty wów nie fi nan so wych

      III. In ne kosz ty ope ra cyj ne

  l. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (F+G–H) 

 J. Przy cho dy fi nan so we

74.576.846,51

—

69.562.464,67

5.014.381,84

45.267.409,06

—

42.478.044,67

2.789.364,39

29.309.437,45

—

9.408.612,45

19.900.825,00

63.108,18

—

—

63.108,18

635.958,18

—

—

635.958,18

19.327.975,00

293.366,63

40.518.405,33

—

37.582.457,34

2.935.947,99

25.031.505,81

—

23.273.598,27

1.757.907,54

15.486.899,52

—

7.583.738,07

7.903.161,45

1.590.783,21

1.361.132,95

2.500,00

227.150,26

2.570.903,22

217.648,29

—

2.353.254,93

6.923.041,44

297.553,48

1 2 3
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        I. Dy wi den dy i udzia ³y w zy skach, w tym: 

           — od jed no stek po wi¹ za nych

       II. Od set ki, w tym: 

           — od jed no stek po wi¹ za nych

      III. Zysk ze zby cia in we sty cji

      IV. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji

       V. In ne

 K. Kosz ty fi nan so we

        I. Od set ki, w tym: 

      — dla jed no stek po wi¹ za nych

       II. Stra ta ze zby cia in we sty cji

      III. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji

      IV. In ne

 L. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci go spo dar czej (I+J–K) 

M. Wy nik zda rzeñ nad zwy czaj nych (M.I–M.II) 

        I. Zy ski nad zwy czaj ne

       II. Stra ty nad zwy czaj ne

 N. Zysk (stra ta) brut to (L±M) 

 O. Po da tek do cho do wy

 P. Po zo sta ³e obo wi¹z ko we zmniej sze nia zy sku (zwiêk sze nia stra ty) 

 R. Zysk (stra ta) net to (N–O–P) 

—

—

189.107,14

—

—

—

104.259,49

53.760,26

53.760,26

—

—

—

—

19.567.581,37

—

—

—

19.567.581,37

—

—

19.567.581,37

—

—

283.439,77

—

—

—

14.113,71

111.590,90

2.575,80

—

—

—

109.015,10

7.109.004,02

—

—

—

7.109.004,02

—

—

7.109.004,02

1 2 3

Dyrektor Finansowy

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wróblewska

Właściciel

inż. Anatol Chomczyk

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-BUDOWLANE 

ANATEX inż. Anatol Chomczyk

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący

  I. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO) 

— ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych

  I.a. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO), po ko rek tach

        1. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

            1.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) pod sta wo we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) zysku roku poprzedniego

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            1.2. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na ko niec okre su

        2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

20.722.606,37

—

20.722.606,37

12.564.683,85

—

8.157.922,52

—

20.722.606,37

—

36.869.799,38

—

36.869.799,38

20.722.606,37

—

16.147.193,01

—

36.869.799,38

—

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3
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            2.1. Zmia na na le¿ nych wp³at na ka pi ta³ pod sta wo wy

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            2.2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na ko niec okre su

        3. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na po cz¹ tek okre su

                    a) zwiêk sze nie

                    b) zmniej sze nie

            3.1. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na ko niec okre su

        4. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy na po cz¹ tek okre su

            4.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            4.2. Stan ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go na ko niec okre su

        5. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na po cz¹ tek okre su

            5.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) z ak tu ali za cji wy ce ny

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            5.2. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na ko niec okre su

        6. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na po cz¹ tek okre su

            6.1. Zmia ny po zo sta ³ych ka pi ta ³ów (fun du szy) re zer wo wych

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            6.2. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na ko niec okre su

        7. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

            7.1. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

— ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych

            7.2. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su, po ko rek tach

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            7.3. Zysk z lat ubie g³ych na ko niec okre su

            7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

              — korekty b³êdów podstawowych

            7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach

                    a) zwiêkszenie (z tytu³u)

                    b) zmniejszenie (z tytu³u)

            7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu

            7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu

        8. Wynik netto

                    a) zysk netto

                    b) strata netto

                    c) odpisy z zysku

 II. Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ)

III. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny, po uwzglêd nie niu pro po no wa ne go po dzia ³u zy -

sku (po kry cia stra ty)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

19.567.581,37

—

3.420.388,36

36.869.799,38

36.869.799,38

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7.109.004,02

—

5.858.710,74

38.120.092,66

38.120.092,66

1 2 3

Dyrektor Finansowy

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wróblewska

Właściciel

inż. Anatol Chomczyk
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WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-BUDOWLANE 

ANATEX inż. Anatol Chomczyk

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący

A. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci ope ra cyj nej

      I. Zysk (stra ta) net to

     II. Ko rek ty ra zem

           1. Amor ty za cja

           2. Zy ski (stra ty) z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych

           3. Od set ki i udzia ³y w zy skach (dy wi den dy) 

           4. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci in we sty cyj nej

           5. Zmia na sta nu re zerw

           6. Zmia na sta nu za pa sów

           7. Zmia na sta nu na le¿ no œci

           8. Zmia na sta nu zo bo wi¹ zañ krót ko ter mi no wych, z wy j¹t kiem po ¿y -

czek i kre dy tów

           9. Zmia na sta nu roz li czeñ miê dzy okre so wych

         10. In ne ko rek ty

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (l±ll) 

B. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci in we sty cyj nej

      I. Wp³y wy

           1. Zby cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty -

wów trwa ³ych

           2. Zby cie in we sty cji w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne

i praw ne

           3. Z ak ty wów fi nan so wych, w tym: 

               a) w jed nost kach po wi¹ za nych

               b) w po zo sta ³ych jed nost kach

                    — zby cie ak ty wów fi nan so wych

                    — dy wi den dy i udzia ³y w zy skach

                    — sp³a ta udzie lo nych po ¿y czek d³u go ter mi no wych

                    — od set ki

                    — in ne wp³y wy z ak ty wów fi nan so wych

           4. In ne wp³y wy in we sty cyj ne

     II. Wy dat ki

           1. Na by cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak -

ty wów trwa ³ych

           2. In we sty cje w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne

           3. Na ak ty wa fi nan so we, w tym: 

               a) w jed nost kach po wi¹ za nych

               b) w po zo sta ³ych jed nost kach

                    — na by cie ak ty wów fi nan so wych

                    — udzie lo ne po ¿ycz ki d³u go ter mi no we

           4. In ne wy dat ki in we sty cyj ne

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci in we sty cyj nej (l–ll) 

C. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci fi nan so wej

      I. Wp³y wy

—

19.567.581,37

980.483,78

1.127.083,39

—

—

—

—

–1.912.140,37

–2.256.936,86

4.354.734,44

–332.256,82

—

20.548.065,15

—

3.714.002,65

—

3.514.002,65

200.000,00

—

200.000,00

—

—

—

—

200.000,00

—

10.386.795,36

6.467.726,33

2.169.069,03

1.750.000,00

—

—

1.600.000,00

150.000,00

—

–6.672.792,71

—

—

—

7.109.004,02

2.918.431,76

1.232.411,06

—

—

—

—

1.280.017,19

9.054.265,42

–8.871.700,13

223.438,22

—

10.027.435,78

—

658.209,73

658.209,73

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.531.984,25

2.517.998,00

—

1.013.086,25

—

—

1.000.000,00

13.086,25

—

–2.873.774,52

—

—

1 2 3

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Anatola Chomczyka Właściciela Przedsiębiorstwa

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania fi-

nansowego WIELOBRANŻOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

REMONTOWO-BUDOWLANEGO ANATEX Anatol Chom-

czyk z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6, na które

składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który

po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą

43.655.201,46 zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia

2009 do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk w wysoko-

ści 7.109.004,02 zł,

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za

rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.,

wykazujący kapitał własny na 31 grudnia 2009 r.

38.120.092,66 zł,

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od

1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący

zwiększenie środków pieniężnych o 1.294.950,52 zł,

6) dodatkowa informacja i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpo-

wiada Właściciel Przedsiębiorstwa.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rze-

telności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania fi-

nansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych sta-

nowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy

stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-

kowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wyda-

nych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Pol-

sce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy

i przeprowadziliśmy w ten sposób, aby uzyskać racjo-

nalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o spra-

wozdaniu. W szczególności badanie obejmowało spraw-

dzenie poprawności stosowanych przez jednostkę zasad

           1. Wp³y wy net to z wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) i in nych in stru men -

tów ka pi ta ³o wych oraz do p³at do ka pi ta ³u

           2. Kre dy ty i po ¿ycz ki

           3. Emi sja d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

           4. In ne wp³y wy fi nan so we

     II. Wy dat ki

           1. Na by cie udzia ³ów (ak cji) w³a snych

           2. Dy wi den dy i in ne wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li

           3. In ne, ni¿ wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li, wy dat ki z ty tu ³u po dzia ³u zy -

sku

           4. Sp³a ty kre dy tów i po ¿y czek

           5. Wy kup d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

           6. Z ty tu ³u in nych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych

           7. P³at no œci zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u umów le asin gu fi nan so we go

           8. Od set ki

           9. In ne wy dat ki fi nan so we

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci fi nan so wej (l–ll) 

D. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to, ra zem (A.III±B.III±C.III) 

E. Bi lan so wa zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych, w tym: 

— zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych

F. Œrod ki pie niê¿ ne na po cz¹ tek okre su

G. Œrod ki pie niê¿ ne na ko niec okre su (F±D), w tym: 

— o ogra ni czo nej mo¿ li wo œci dys po no wa nia

—

—

—

—

4.429.113,96

—

3.420.388,36

—

1.008.725,60

—

—

—

—

—

–4.429.113,96

9.446.158,48

—

—

1.161.243,90

10.607.402,38

—

—

—

—

—

5.858.710,74

—

5.858.710,74

—

—

—

—

—

—

—

–5.858.710,74

1.294.950,52

—

—

10.607.402,38

11.902.352,90

—

1 2 3

Dyrektor Finansowy

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wróblewska

Właściciel

inż. Anatol Chomczyk
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(polityki) rachunkowości i znaczących szacunków,

sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wy-

rywkowy – dowodów i zapisów księgowych z których

wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu fi-

nansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan-

sowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej pod-

stawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, badane sprawozdanie finansowe, obej-

mujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje is-

totne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej bada-

nej jednostki na dzień 31 grudnia 2009 r., jak też jej wy-

niku finansowego za rok obrotowy od01 stycznia 2009 r.

do 31 grudnia 2009 r.

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspek-

tach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie

zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi-

nansowego przepisami prawa i postanowieniami Wła-

ściciela Przedsiębiorstwa.

POSTANOWIENIE

Anatola Chomczyka – Właściciela 

WIELOBRANŻOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

REMONTOWO-BUDOWLANEGO ANATEX inż. Anatol Chomczyk 

z siedzibą w Białymstoku 15-399 ul. Handlowej 6

z dnia 12 kwietnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego

na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz podziału zysku netto za rok 2009.

Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zatwierdzam sprawozdanie finansowe

Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „Anatex” inż. Anatol Chomczyk z siedzibą w Białym-

stoku przy ul. Handlowej 6 sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., w skład którego wchodzą:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 43.655.201,46 zł

(słownie złotych: czterdzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście jeden złotych 46/100),

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk – netto w wysokości

7.109.004,02 zł (słownie siedem” milionów sto dziewięć tysięcy cztery złote 02/100),

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.147.193,01 zł (słownie złotych: szesnaście milionów sto czterdzieści sie-

dem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 01/100).

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący wzrost środków

pieniężnych o kwotę 1.294.950,52 (słownie złotych: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset

pięćdziesiąt złotych 52/100),

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zysk netto w kwocie 7.109.004,02 zł pomniejszony o odpisy z tytułu wypłat na rzecz Właściciela – Anatola Chomczyka

w kwocie 5.858.710,74 zł, postanawiam przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału (funduszu) własnego firmy.

Właściciel

inż. Anatol Chomczyk

Biegły Rewident

Michał Czaban

nr ewid. 6337

Białystok, dnia 31 marca 2010 r.

Biuro Rachunkowo-Podatkowe

Michał Czaban

15-864 Białystok, ul. Buska 2/2

nr ewid. podm. 2365

Biegły Rewident

Michał Czaban

nr ewid. 6337
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7233

SPRAWOZDANIE F INANSOWE

POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna

56-400 Oleśnica, Cieśle 44

tel. 71 314-20-29; fax 314-35-15

REGON 932091290

PKD (EKD) 45.23.A

W p r o w a d z e n i e

do sprawozdania finansowego

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy podmiot działal-

ności jednostki oraz wskazanie właściwego sadu lub in-

nego organu, prowadzącego rejestr

Pol-Dróg Oleśnica SA

Cieśle 44

56-400 Oleśnica

Podstawowy podmiot działalności:

— roboty drogowe,

— produkcja i sprzedaż masy bitumicznej,

— usługi sprzętowe,

— sprzedaż materiałów drogowych.

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000107876 – data rejestracji 24 kwietnia 2002 r.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli

jest ona umownie ograniczoną spółką, prowadzi dzia-

łalność w oparciu o statut.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Data rozpoczęcia działalności: 1 lipca 2000 r.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finanso-

wym

Pol-Dróg Oleśnica SA prezentuje sprawozdanie finan-

sowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia

2009 a kończący się 31 grudnia 2009 r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane

łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne

jednostki organizacyjne, sporządzające sprawozdanie fi-

nansowe

W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie

wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobo-

wiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania

finansowego, jednostka więc nie była zobowiązana do

sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało spo-

rządzone przy założeniu kontynuowania działalności

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć

przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności, wskazu-

jące na poważne zagrożenie dla kontynuowania dzia-

łalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie

są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuo-

waniu przez jednostkę działalności w okresie najbliż-

szych 12 miesięcy z niezmienionym zakresie .

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzo-

nego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie,

wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporzą-

dzone po połączeniu spółek oraz wskazanie metody roz-

liczenia połączenia nabycie, łączenie udziałów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połą-

czeniu spółek.

Dnia 25 listopada 2009 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu wydał postanowienie

w przedmiocie wpisu połączenia Spółek:

1) Pol-Dróg Oleśnica SA w Cieślach 44, 56-400 Oleśnica,

KRS Nr 0000107876 jako Spółka przejmująca.

2) Pol-Dróg Wieluń SA w Kamionce 136, 98-335 Pątnów

jako Spółka przejmowana.

Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,

w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amor-

tyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu

sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie,

w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
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o rachunkowości z późniejszymi zmianami. Jednostka

sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkula-

cyjnym, a rachunek przepływów sporządza metodą po-

średnią.

W sprawozdaniu finansowym, Spółka wykazała zdarze-

nia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną,

wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obej-

muje wszystkie osiągnięte przychody i koszty z nimi

związane zgodnie z zasadą memoriału, współmierności

przychodów i kosztów oraz ostrożnością wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny

nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o sku-

mulowane odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu

trwałej utraty wartości.

Zasady amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej

przedstawiają się następująco:

składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowa-

nia nie przekraczającym jednego roku oraz wartości po-

czątkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednora-

zowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie prze-

kazania do użytkowania, składniki o przewidywanym

okresie użytkowania powyżej jednego roku oraz warto-

ści powyżej 3.500,00 zł są amortyzowane liniowo wed-

ług stawki bilansowej i podatkowej.

Środki trwałe są wycenione w cenie nabycia lub kosztu

wytworzenia po aktualizacji wyceny składników ma-

jątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz

dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki

amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty

uzyskania przychodów. Dla celów bilansowych Spółka

stosuje zweryfikowane stawki zgodnie z art. 32 pkt 3

ustawy o rachunkowości.

Dla budynków i budowli przyjętych w tzw. leasing pra-

cowniczy w 2000 r. umorzenia (amortyzacji) dokonuje

się w okresie dziesięcioletnim (równym okresowi

umowy).

Środki trwałe umarzane są metodą liniową począwszy

od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eks-

ploatacji.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosz-

tów poniesionych w związku z ich nabyciem lub wytwo-

rzeniem.

Inwestycje długoterminowe wyceniono wg ich kosztów

nabycia.

Materiały masowe wyceniono wg ceny nabycia (cena

zakupu + koszt zakupu).

Materiały pozostałe wyceniono wg ceny zakupu.

Wyroby gotowe wyceniono wg technicznego kosztu

wytworzenia skorygowane o odchylenia.

Produkcję w toku wyceniono wskaźnikiem wartości

kosztorysowych wg kosztu wytworzenia.

Umowy długoterminowe wycenia się zgodnie z ustawą

o rachunkowości oraz KRS nr 3.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wyce-

niono wg wartości nominalnych.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane

do instrumentów finansowych, wycenia się zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia

2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,

metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezenta-

cji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149

poz. 1674).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty

z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (uwzględ-

niono odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazano w warto-

ści nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach ra-

chunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzaju

i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.

Kapitał zapasowy i rezerwowy wykazano w wartości

określonej w statucie.

Zobowiązania ogółem zostały wycenione w bilansie

w kwocie, wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne wyceniono w wartości nominalnej.

Sporządził

Biegły Rewident

mgr Bożena Trzeciakiewicz

nr ewid. 7628

Członek Zarządu

Bogdan Kornas

Członek Zarządu

Sławomir Kownacki

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Roch

Prezes Zarządu

Janusz Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Krasicki
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POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna

AKTYWA

Stan na koniec

bieżącego 
roku 

obrotowego

poprzedniego
roku 

obrotowego

A. Ak ty wa trwa ³e

      I. War to œci nie ma te rial ne i praw ne

          1. Kosz ty za koñ czo nych prac roz wo jo wych

          2. War toœæ fir my

          3. In ne war to œci nie ma te rial ne i prawne

          4. Za licz ki na war toœci nie ma te rial ne i praw ne

     II. Rze czo we ak ty wa trwa ³e 

          1. Œrod ki trwa ³e

            a) grun ty (w tym pra wo u¿yt kowa nia wie czyste go grun tu) 

            b) bu dyn ki, lo ka le i obiek ty in ¿y nie rii l¹ do wej i wod nej

            c) urz¹ dze nia tech nicz ne i ma szy ny

            d) œrod ki trans por tu 

            e) in ne œrod ki trwa ³e

          2. Œrod ki trwa ³e w bu do wie 

          3. Za licz ki na œrod ki trwa³e w bu do wie 

    III. Na le¿ no œci d³u goter mi no we

          1. Od jed no stek powi¹ za nych

          2. Od po zo sta ³ych jed no stek

    IV. In we sty cje d³u go ter mi no we

          1. Nie ru cho mo œci

          2.  War to œci nie mate rial ne i praw ne

          3. D³u go ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u go te r mi nowe ak ty wa fi nan so we

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u goter mi no we ak ty wa finan so we

          4. In ne in we sty cje d³u go ter mi no we 

     V. D³u go ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

          1. Ak ty wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

          2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

B. Ak ty wa ob ro to we

      I. Za pa sy

31.415.563,99

2.492.861,33

—

2.452.329,22

40.532,11

—

25.139.477,33

25.083.843,16

1.319.125,55

4.541.209,64

18.174.414,87

1.005.713,37

43.379,73

43.634,17

12.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

—

85.850,00

—

—

85.850,00

85.850,00

85.850,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.497.375,33

125.844,00

1.371.531,33

14.797.044,82

1.841.571,48

11.244.764,61

3.492,36

—

—

3.492,36

—

5.826.385,25

4.122.784,78

370.813,76

231.750,97

3.026.295,30

444.625,05

49.299,70

955.383,07

748.217,40

2.200.000,00

2.200.000,00

—

3.214.887,00

—

—

3.214.887,00

3.214.887,00

3.214.887,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8.249.715,14

1.508.249,06

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3
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PASYWA

Stan na koniec

bieżącego 
roku 

obrotowego

poprzedniego
roku 

obrotowego

A. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny

         I. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy

        II. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy (wiel koœæ ujem na) 

2.651.978,41

686.000,00

—

1.194.648,19

686.000,00

—

          1. Ma te ria ³y

          2. Pó³ pro duk ty i pro duk ty w to ku

          3. Pro duk ty go to we

          4. To wa ry

          5. Za licz ki na do sta wy

     II. Na le¿ no œci krót ko ter mi no we

          1. Na le¿ no œci od jed no stek po wi¹za nych

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) in ne

          2. Na le¿ no œci od po zo sta ³ych jed no stek

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) z ty tu ³u po dat ków, do ta cji, ce³, ubez pie czeñ spo ³ecz nych i zdro -

wot nych oraz in nych œwiad czeñ

            c) in ne

            d) do cho dzo ne na dro dze s¹do wej

    III. In we sty cje krót ko ter mi no we 

          1. Krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót koter mi no we ak ty wa finan so we

            c) œrod ki pie niê¿ ne i in ne ak ty wa pie niê¿ ne

            — œrod ki pie niê¿ ne w ka sie i na ra chun kach

            — in ne œrod ki pie niê¿ ne

            — inne ak ty wa pie niê¿ ne

          2. In ne in we sty cje krót ko ter mi no we 

    IV. Krót ko ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

1.598.990,85

185.356,93

57.223,70

—

—

7.924.209,17

358.420,95

58.420,95

58.420,95

—

300.000,00

7.565.788,22

6.868.042,46

6.638.263,77

229.778,69

468.158,13

229.587,63

—

3.695.184,75

3.695.184,75

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.695.184,75

3.525.184,75

170.000,00

—

—

1.336.079,42

963.546,63

540.586,95

1.675,48

—

2.440,00

2.588.656,07

249.482,94

249.482,94

249.482,94

—

—

2.339.173,13

2.092.205,04

1.965.850,45

126.354,59

66.043,09

180.925,00

—

3.980.494,51

3.980.494,51

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.980.494,51

3.980.494,51

—

—

—

172.315,50

Aktywa razem 46.212.608,81 19.494.479,75

1 2 3

1 2 3
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       III. Udzia ³y (ak cje) w³a sne (wiel koœæ ujem na)

       IV. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy

        V. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny

      VI. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wowe

     VII. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych

    VIII. Zysk (stra ta) net to

      IX. Od pi sy z zy sku netto w ci¹ gu ro ku obro to we go (wiel koœæ ujem na) 

B. Zo bo wi¹ za nia i re zer wy na zo bo wi¹ za nia

         I. Re zer wy na zo bo wi¹ za nia

            1. Re zer wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

            2. Re zer wa na œwiad cze nia eme ry talne i po dob ne

                — d³u go ter mi no wa

                — krót ko ter mi no wa

            3. Po zo sta ³e re zerwy 

                — d³u go ter mi nowe

                — krót ko ter mi nowe

        II. Zo bo wi¹ za nia d³u go ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) in ne zo bo wi¹za nia fi nan sowe

                d) in ne

       III. Zo bo wi¹ za nia krót ko ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

                a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

                b) in ne

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) inne zo bo wi¹ za nia fi nan so we

                d) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

                e) za licz ki otrzy ma ne na do sta wy

                f) zo bo wi¹ za nia we kslo we

                g) z ty tu ³u po dat ków, ce³, ubez pie czeñ i in nych œwiad czeñ

                h) z ty tu ³u wy na gro dzeñ 

                i) in ne 

            3. Fun du sze spe cjal ne

       IV. Roz li cze nia miê dzy okre so we

            1. Ujem na war toœæ fir my

            2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

                — d³u go ter mi no we

                — krót ko ter mi no we

—

258.648,19

—

250.000,00

—

1.457.330,22

—

43.560.630,40

155.596,00

155.596,00

—

—

—

—

—

—

15.551.085,35

6.460.000,00

9.091.085,35

48.000,00

—

9.043.085,35

—

27.682.428,00

6.536.088,68

6.536.088,68

6.531.341,13

4.747,55

—

20.731.002,34

1.644.000,00

—

3.264.730,47

12.980.014,96

12.219.870,48

760.144,48

—

—

1.410.117,46

318.575,88

1.113.563,57

415.336,98

171.521,05

—

171.521,05

171.521,05

—

—

15.533,56

—

250.000,00

—

243.114,63

—

18.299.831,56

—

—

—

—

—

—

—

—

3.023.754,96

—

3.023.754,96

—

—

3.023.754,96

—

14.893.755,04

7.477.460,59

17.460,59

12.713,04

4.747,55

7.460.000,00

6.979.183,23

—

—

—

2.953.547,19

2.828.382,61

125.164,58

—

—

1.310.363,83

—

2.715.272,21

437.111,22

382.321,56

—

382.321,56

370.813,76

11.507,80

1 2 3

Pasywa razem 46.212.608,81 19.494.479,75
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Sporządził

Biegły Rewident

mgr Bożena Trzeciakiewicz

nr ewid. 7628

Członek Zarządu

Bogdan Kornas

Członek Zarządu
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POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

bieżący poprzedni

 A. Przy cho dy net to ze sprze da ¿y pro duk tów, to wa rów i ma te ria ³ów, w tym: 

— od jed no stek po wi¹ za nych

        I. Przy cho dy net to ze sprze da ¿y pro duk tów 

       II. Przy cho dy net to ze sprze da ¿y to wa rów i ma te ria ³ów

 B. Kosz ty sprze da nych pro duk tów, to wa rów i ma te ria ³ów, w tym: 

— jed nost kom po wi¹ za nym

        I. Koszt wy two rze nia sprze da nych pro duk tów

       II. War toœæ sprze da nych to wa rów i ma te ria ³ów

 C. Zysk (stra ta) brut to ze sprze da ¿y (A–B) 

 D. Kosz ty sprze da ¿y

 E. Kosz ty ogól ne go za rz¹ du

 F. Zysk (stra ta) ze sprze da ¿y (C–D–E) 

 G. Po zo sta ³e przy cho dy ope ra cyj ne

        I. Zysk ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych

       II. Do ta cje

      III. In ne przy cho dy ope ra cyj ne

 H. Po zo sta ³e kosz ty ope ra cyj ne

        I. Stra ta ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych

       II. Ak tu ali za cja war to œci ak ty wów nie fi nan so wych

      III. In ne kosz ty ope ra cyj ne

  l. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (F+G–H) 

 J. Przy cho dy fi nan so we

        I. Dy wi den dy i udzia ³y w zy skach, w tym: 

           — od jed no stek po wi¹ za nych

       II. Od set ki, w tym: 

           — od jed no stek po wi¹ za nych

      III. Zysk ze zby cia in we sty cji

      IV. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji

       V. In ne

 K. Kosz ty fi nan so we

        I. Od set ki, w tym: 

      — dla jed no stek po wi¹ za nych

       II. Stra ta ze zby cia in we sty cji

      III. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji

      IV. In ne

 L. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci go spo dar czej (I+J–K) 

M. Wy nik zda rzeñ nad zwy czaj nych (M.I–M.II) 

        I. Zy ski nad zwy czaj ne

       II. Stra ty nad zwy czaj ne

 N. Zysk (stra ta) brut to (L±M) 

 O. Po da tek do cho do wy

 P. Po zo sta ³e obo wi¹z ko we zmniej sze nia zy sku (zwiêk sze nia stra ty) 

 R. Zysk (stra ta) net to (N–O–P) 

60.046.827,79

533.502,69

59.749.231,06

297.596,73

54.720.184,98

5.303.707,46

54.436.031,83

284.153,15

5.326.642,81

—

4.264.311,22

1.062.331,59

1.335.910,83

1.262.004,35

—

73.906,48

237.815,24

—

—

237.815,24

2.160.427,18

160.346,30

—

—

130.958,77

106.601,00

—

—

29.387,53

636.519,26

618.625,23

—

—

—

17.894,03

1.684.254,22

—

—

—

1.684.254,22

226.924,00

—

1.457.330,22

34.386.122,46

1.475.752,41

34.124.524,06

261.598,40

32.215.261,12

1.334.904,73

31.975.079,48

240.181,64

2.170.861,34

—

2.740.032,97

–569.171,63

980.843,85

82.526,66

—

898.317,19

15.545,86

—

—

15.545,86

396.126,36

190.261,14

—

—

176.506,24

141.026,44

—

—

13.754,90

176.728,31

102.625,16

—

—

—

74.103,15

409.659,19

2.090,44

22.863,14

20.772,70

411.749,63

168.635,00

—

243.114,63

1 2 3
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POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

bieżący poprzedni

  I. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO) 

— ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych

  I.a. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO), po ko rek tach

        1. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

            1.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) pod sta wo we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            1.2. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na ko niec okre su

        2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

            2.1. Zmia na na le¿ nych wp³at na ka pi ta³ pod sta wo wy

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            2.2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na ko niec okre su

        3. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na po cz¹ tek okre su

                    a) zwiêk sze nie

                    b) zmniej sze nie

            3.1. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na ko niec okre su

        4. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy na po cz¹ tek okre su

            4.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — z po dzia ³u zy sku

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

                        — z po dzia ³u zy sku

            4.2. Stan ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go na ko niec okre su

        5. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na po cz¹ tek okre su

            5.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) z ak tu ali za cji wy ce ny

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            5.2. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na ko niec okre su

        6. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na po cz¹ tek okre su

            6.1. Zmia ny po zo sta ³ych ka pi ta ³ów (fun du szy) re zer wo wych

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            6.2. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na ko niec okre su

        7. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

            7.1. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

— ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych

            7.2. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su, po ko rek tach

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            7.3. Zysk z lat ubie g³ych na ko niec okre su

            7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

              — korekty b³êdów podstawowych

1.194.648,19

—

1.194.648,19

686.000,00

—

—

—

686.000,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

15.533,56

243.114,63

243.114,63

243.114,63

—

—

258.648,19

—

—

—

—

—

250.000,00

—

—

—

250.000,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8.451.533,56

—

8.451.533,56

686.000,00

—

—

—

686.000,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4.453.440,86

–4.437.907,30

—

—

4.437.907,30

4.437.907,30

15.533,56

—

—

—

—

—

250.000,00

—

—

—

250.000,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3
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            7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach

                    a) zwiêkszenie (z tytu³u)

                    b) zmniejszenie (z tytu³u)

            7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu

            7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu

        8. Wynik netto

                    a) zysk netto

                    b) strata netto

                    c) odpisy z zysku

 II. Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ)

III. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny, po uwzglêd nie niu pro po no wa ne go po dzia ³u zy -

sku (po kry cia stra ty)

—

—

—

—

—

1.457.330,22

1.457.330,22

—

—

2.651.978,41

2.651.978,41

—

—

—

—

—

243.114,63

243.114,63

—

—

1.194.648,19

1.194.648,19

1 2 3
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mgr Bożena Trzeciakiewicz

nr ewid. 7628

Członek Zarządu

Bogdan Kornas

Członek Zarządu

Sławomir Kownacki

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Roch

Prezes Zarządu

Janusz Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Krasicki

POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

bieżący poprzedni

A. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci ope ra cyj nej

      I. Zysk (stra ta) net to

     II. Ko rek ty ra zem

           1. Amor ty za cja

           2. Zy ski (stra ty) z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych

           3. Od set ki i udzia ³y w zy skach (dy wi den dy) 

           4. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci in we sty cyj nej

           5. Zmia na sta nu re zerw

           6. Zmia na sta nu za pa sów

           7. Zmia na sta nu na le¿ no œci

           8. Zmia na sta nu zo bo wi¹ zañ krót ko ter mi no wych, z wy j¹t kiem po ¿y -

czek i kre dy tów

           9. Zmia na sta nu roz li czeñ miê dzy okre so wych

         10. In ne ko rek ty

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (l±ll) 

B. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci in we sty cyj nej

      I. Wp³y wy

           1. Zby cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty -

wów trwa ³ych

           2. Zby cie in we sty cji w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne

i praw ne

           3. Z ak ty wów fi nan so wych, w tym: 

—

1.457.330,22

4.080.714,58

1.984.128,78

—

509.353,56

2.796,57

116.585,00

–333.322,42

–5.296.542,10

19.081.716,26

–2.921.939,76

–9.062.061,31

5.538.044,80

—

287.967,75

181.366,75

—

106.601,00

—

243.114,63

2.273.226,68

1.753.784,82

—

–73.881,08

–68.243,96

–897.256,00

–733.218,75

3.748.764,61

–1.508.899,09

52.176,13

—

2.516.341,31

—

90.017,21

90.017,21

—

—

1 2 3

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)
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               a) w jed nost kach po wi¹ za nych

               b) w po zo sta ³ych jed nost kach

                    — zby cie ak ty wów fi nan so wych

                    — dy wi den dy i udzia ³y w zy skach

                    — sp³a ta udzie lo nych po ¿y czek d³u go ter mi no wych

                    — od set ki

                    — in ne wp³y wy z ak ty wów fi nan so wych

           4. In ne wp³y wy in we sty cyj ne

     II. Wy dat ki

           1. Na by cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak -

ty wów trwa ³ych

           2. In we sty cje w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne

           3. Na ak ty wa fi nan so we, w tym: 

               a) w jed nost kach po wi¹ za nych

               b) w po zo sta ³ych jed nost kach

                    — na by cie ak ty wów fi nan so wych

                    — udzie lo ne po ¿ycz ki d³u go ter mi no we

           4. In ne wy dat ki in we sty cyj ne

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci in we sty cyj nej (l–ll) 

C. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci fi nan so wej

      I. Wp³y wy

           1. Wp³y wy net to z wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) i in nych in stru men -

tów ka pi ta ³o wych oraz do p³at do ka pi ta ³u

           2. Kre dy ty i po ¿ycz ki

           3. Emi sja d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

           4. In ne wp³y wy fi nan so we

     II. Wy dat ki

           1. Na by cie udzia ³ów (ak cji) w³a snych

           2. Dy wi den dy i in ne wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li

           3. In ne, ni¿ wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li, wy dat ki z ty tu ³u po dzia ³u zy -

sku

           4. Sp³a ty kre dy tów i po ¿y czek

           5. Wy kup d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

           6. Z ty tu ³u in nych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych

           7. P³at no œci zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u umów le asin gu fi nan so we go

           8. Od set ki

           9. In ne wy dat ki fi nan so we

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci fi nan so wej (l–ll) 

D. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to, ra zem (A.III±B.III±C.III) 

E. Bi lan so wa zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych, w tym: 

— zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych

F. Œrod ki pie niê¿ ne na po cz¹ tek okre su

G. Œrod ki pie niê¿ ne na ko niec okre su (F±D), w tym: 

— o ogra ni czo nej mo¿ li wo œci dys po no wa nia

106.601,00

—

—

—

—

—

—

—

4.878.527,58

3.259.859,58

—

1.606.668,00

1.606.668,00

—

—

—

12.000,00

–4.590.559,83

—

1.742.000,00

—

1.692.000,00

—

50.000,00

2.974.794,73

—

1.000.000,00

—

—

—

—

1.358.840,17

615.954,56

—

–1.232.794,73

–285.309,76

–285.309,76

—

3.980.494,51

3.695.184,75

170.613,19

—

—

—

—

—

—

—

—

3.413.036,47

1.049.932,07

—

1.614.887,00

1.614.887,00

—

—

—

748.217,40

–3.323.019,26

—

176.506,24

—

—

—

176.506,24

1.186.958,90

—

—

40.000,00

—

—

—

1.044.333,74

102.625,16

—

–1.010.452,66

–1.817.130,61

–1.817.130,61

—

5.797.625,12

3.980.494,51

—

1 2 3

Sporządził

Biegły Rewident

mgr Bożena Trzeciakiewicz

nr ewid. 7628

Członek Zarządu

Bogdan Kornas

Członek Zarządu

Sławomir Kownacki

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Roch

Prezes Zarządu

Janusz Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Krasicki
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Kluczowy Biegły Rewident

Barbara Pyszka

nr ewid. 5294

Świdnica, dnia 2 kwietnia 2010 r.

Biuro Biegłych Rewidentów „AUDYT” Spółka z o.o.

W imieniu podmiotu wpisanego 

na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod nr KIBR 684

Prezes Zarządu

Biegły Rewident

Grażyna Parfinowicz

nr ewid. 7486

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania fi-

nansowego „Pol-Dróg Oleśnica” SA z siedzibą w Cieślach,

na które składa się (wartości w złotych):

— wprowadzenie do sprawozdania finansowego

— bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., zamy-

kający się sumą bilansową 46.212.608,81,

— rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia – 31 gru-

dnia 2009 r. (sporządzony w wariancie kalkulacyjnym), wy-

kazujący zysk netto 1.457.330,22,

— zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

1 stycznia – 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost ka-

pitału własnego o kwotę 1.457.330,22,

— rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

1 stycznia – 31 grudnia 2009 r. (sporządzony metodą

pośrednią), wykazujący zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 285.309,76,

— dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działal-

ności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej jed-

nostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie

finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wy-

magania przewidziane w ustawie z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii

o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (po-

lityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego

oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich

istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak

też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg

rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia,

zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

— rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

— krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy

i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną

pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozda-

niu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie

poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (poli-

tyki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie

– w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowo-

dów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i in-

formacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i cało-

ściową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że

badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraże-

nia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obej-

mujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

— przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje is-

totne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej bada-

nej jednostki na dzień 31 grudnia 2009 r., jak też wyniku

finansowego za rok obrotowy 1 stycznia – 31 grudnia

2009 r.,

— sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspek-

tach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie

zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

— jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi-

nansowego przepisami prawa i statutu badanej jedno-

stki.

Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu

art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim in-

formacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finan-

sowego, są z nim zgodne.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu 

POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna w Cieślach
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WYPIS Z AKTU NOTARIALNEGO

(Repertorium A Nr 8657/2010)

z dnia 17 maja 2010 r.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieślach

z dnia 17 maja 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Pol-Dróg Oleśnica” Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie

finansowe Spółki za rok 2009, zawierające:

— wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

— bilans sporządzany na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego dziewiątego roku (31 grudnia

2009 r.), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46.212.608,81 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście

dwanaście tysięcy sześćset osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy),

— rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwutysięcznego dziewiątego roku (1 stycznia

2009 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego dziewiątego roku (31 grudnia 2009), wykazujący zysk

netto w wysokości 1.457,330,22 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych dwa-

dzieścia dwa grosze),

— zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwutysięcznego dziewiątego roku

(1 stycznia 2009 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego dziewiątego roku (31 grudnia 2009 r.), wy-

kazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.457.330,22 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta

trzydzieści złotych dwadzieścia dwa grosze),

— rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwutysięcznego dziewiątego roku (1

stycznia 2009 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego dziewiątego roku (31 grudnia 2009 r.), wy-

kazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 285.309,76 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta

dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),

— dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieślach

z dnia 17 maja 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Pol-Dróg Oleśnica” Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie

Zarządu z działalności w 2009 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

POL-DRÓG OLEŚNICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieślach

z dnia 17 maja 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Pol-Dróg Oleśnica” Spółka Akcyjna przeznacza zysk za rok 2009

w kwocie 1.457.330,22 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych dwadzieścia

dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Roch

Prezes Zarządu

Janusz Kowalczyk

Za zgodność z oryginałem:
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SPRAWOZDANIE F INANSOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

MARTOM-TRAVELAND Spółka z o.o.

10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 48a

tel. 89 539-01-01; fax 539-11-33

REGON 510005132

PKD (EKD) 55.10.Z

W p r o w a d z e n i e

do sprawozdania finansowego

1. Informacja o firmie

PHU Martom – Traveland Spółka z o.o. ma siedzibę przy

ul Dworcowej 48 a 10-437 Olsztyn.

Wykonywanie działalności: Hotel Anders w Starych Jab-

łonkach ul. Spacerowa 2.

Spółka rozpoczęła działalność dnia 5 grudnia 1991 r. na

podstawie umowy Spółki sporządzonej w formie aktu

notarialnego dnia 3 grudnia 1991 r. przez Biuro Nota-

rialne w Olsztynie Repertorium A/13738/91 .Spółka za-

rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym-Re-

jestr Przedsiębiorców 15 października 2001 r. pod

nr KRS 0000052472.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług:

— hotelowych,

— gastronomicznych,

— rekreacyjnych,

— SPA.

Numer statystyczny REGON 510005132 został wydany

przez Urząd Statystyczny w Olsztynie z rodzajem prze-

ważającej działalności wg PKD 55.1.Z – hotele i po-

dobne obiekty zakwaterowania.

Numer Identyfikacji podatkowej 739-020-01-17 wydany

przez Urząd Skarbowy w Olsztynie.

2. Informacja o sprawozdaniu finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

do 31 grudnia 2009 r. sporządzono przy założeniu kon-

tynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę.

3. Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o za-

sady prowadzenia rachunkowości wynikającej z przepi-

sów ustawy z dnia 29. września 1994 r. Dz. U. Nr 121,

poz. 591 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z zasa-

dami stosowanymi w poprzednim roku obrotowym

przez Spółkę Martom Traveland.

a. Przychody i koszty

Przychody i koszty są księgowane według zasady me-

moriałowej. Spółka prowadzi ewidencję kosztów

w układzie rodzajowym oraz sporządza porównaw-

czy wariant rachunku zysków i strat

b. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne uj-

muje się w księgach według cen nabycia lub kosztów

poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszone

o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są

metodą liniową począwszy od pierwszego dnia mie-

siąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto

je do używania. Środki trwałe o niskiej wartości (do

3.500,00) umarzane są jednorazowo.

c. Środki trwałe w budowie

Wartości środków trwałych w budowie wycenia się

według cen nabycia lub wytworzenia pomniejszając

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

d. Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub wy-

tworzenia. Wartości zapasów ustala się w oparciu o:

— opakowania w kuchni głównej, barze głównym,

w barze nocnym, w barze kręgielnia,

— towary w barach według cen gastronomicznych

minus odchylenia od cen ewidencyjnych,

—surowce i półprodukty znajdujące się w kuchni

głównej wg cen nabycia. Stan rzeczowych składni-

ków został potwierdzony spisem z natury.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie

wymagającej zapłatę. Należności w walutach obcych

wykazuje się w ciągu roku w wartości nominalnej,

przeliczonej po kursie średnim ustalonym dla danej

waluty przez Narodowy Bank Polski.

Na dzień 31 grudnia przelicza się waluty po kursie

średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP obo-

wiązującym w tym dniu.

Zobowiązania wymagające zapłaty w walutach obcych

wykazuje się w ciągu roku w wartości nominalnej,

przeliczonej po kursie średnim ustalonym dla danej

waluty przez Narodowy Bank Polski. Na dzień bilan-

sowy przeliczanie następuje po kursie średnim usta-

lonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
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f. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków

i strat obejmuje podatek dochodowy bieżący.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodo-

wego jest naliczane zgodnie z przepisami podatko-

wymi.

g. Środki pieniężne

Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości

nominalnej. Środki pieniężne wyrażane w walutach

obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim

kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy

Bank Polski.

4. Sprawozdanie składa się:

— bilansu,

— rachunku zysków i strat,

— informacji dodatkowej,

— zestawienia zmian w kapitale,

— rachunku przepływów pieniężnych.

Olsztyn, dnia 25 lutego 2010 r.

Zastępca Dyrektora

ds. Ekonomicznych

Irena Piorun

Dyrektor

Wiceprezes Zarządu

Wanda Dowgiałło

Prezes Zarządu

Andrzej Dowigiałło

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

MARTOM-TRAVELAND Spółka z o.o.

AKTYWA

Stan na koniec

poprzedniego 
roku 

obrotowego

bieżącego
roku 

obrotowego

A. Ak ty wa trwa ³e

      I. War to œci nie ma te rial ne i praw ne

          1. Kosz ty za koñ czo nych prac roz wo jo wych

          2. War toœæ fir my

          3. In ne war to œci nie ma te rial ne i prawne

          4. Za licz ki na war toœci nie ma te rial ne i praw ne

     II. Rze czo we ak ty wa trwa ³e 

          1. Œrod ki trwa ³e

            a) grun ty (w tym pra wo u¿yt kowa nia wie czyste go grun tu) 

            b) bu dyn ki, lo ka le i obiek ty in ¿y nie rii l¹ do wej i wod nej

            c) urz¹ dze nia tech nicz ne i ma szy ny

            d) œrod ki trans por tu 

            e) in ne œrod ki trwa ³e

          2. Œrod ki trwa ³e w bu do wie 

          3. Za licz ki na œrod ki trwa³e w bu do wie 

    III. Na le¿ no œci d³u goter mi no we

          1. Od jed no stek powi¹ za nych

          2. Od po zo sta ³ych jed no stek

    IV. In we sty cje d³u go ter mi no we

          1. Nie ru cho mo œci

          2.  War to œci nie mate rial ne i praw ne

          3. D³u go ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

19.930.340,54

—

—

—

—

—

17.566.340,54

17.566.340,54

440.657,66

16.102.809,65

308.594,69

206.920,17

507.358,37

—

—

—

—

—

2.364.000,00

—

—

2.364.000,00

2.364.000,00

832.000,00

—

22.137.114,07

—

—

—

—

—

16.695.059,91

16.695.059,91

407.210,01

15.547.569,22

288.647,30

135.949,47

315.683,91

—

—

3.054,16

—

3.054,16

5.439.000,00

—

—

5.439.000,00

5.439.000,00

3.832.000,00

—

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3
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            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u go te r mi nowe ak ty wa fi nan so we

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u goter mi no we ak ty wa finan so we

          4. In ne in we sty cje d³u go ter mi no we 

     V. D³u go ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

          1. Ak ty wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

          2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

B. Ak ty wa ob ro to we

      I. Za pa sy

          1. Ma te ria ³y

          2. Pó³ pro duk ty i pro duk ty w to ku

          3. Pro duk ty go to we

          4. To wa ry

          5. Za licz ki na do sta wy

     II. Na le¿ no œci krót ko ter mi no we

          1. Na le¿ no œci od jed no stek po wi¹za nych

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) in ne

          2. Na le¿ no œci od po zo sta ³ych jed no stek

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) z ty tu ³u po dat ków, do ta cji, ce³, ubez pie czeñ spo ³ecz nych i zdro -

wot nych oraz in nych œwiad czeñ

            c) in ne

            d) do cho dzo ne na dro dze s¹do wej

    III. In we sty cje krót ko ter mi no we 

          1. Krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót koter mi no we ak ty wa finan so we

            c) œrod ki pie niê¿ ne i in ne ak ty wa pie niê¿ ne

            — œrod ki pie niê¿ ne w ka sie i na ra chun kach

            — in ne œrod ki pie niê¿ ne

            — inne ak ty wa pie niê¿ ne

          2. In ne in we sty cje krót ko ter mi no we 

    IV. Krót ko ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

1.532.000,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.299.871,81

338.041,83

20.530,03

—

—

317.511,80

—

2.693.501,42

2.105.252,14

2.105.252,14

2.105.252,14

—

—

593.249,28

403.847,83

403.847,83

—

137.683,53

51.717,92

—

192.241,56

192.241,56

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

192.241,56

91.464,73

100.776,83

—

—

71.187,00

1.607.000,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.213.746,59

351.230,91

25.138,87

—

—

326.092,04

—

2.706.774,51

2.082.655,60

2.082.655,60

2.082.655,60

—

—

624.118,91

513.019,14

513.019,14

—

90.067,92

21.031,85

—

12.007,34

12.007,34

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12.007,34

12.007,34

—

—

—

143.733,83

1 2 3

Aktywa razem 23.230.312,35 25.350.860,66
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PASYWA

Stan na koniec

poprzedniego 
roku 

obrotowego

bieżącego
roku 

obrotowego

A. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny

         I. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy

        II. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy (wiel koœæ ujem na) 

       III. Udzia ³y (ak cje) w³a sne (wiel koœæ ujem na)

       IV. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy

        V. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny

      VI. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wowe

     VII. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych

    VIII. Zysk (stra ta) net to

      IX. Od pi sy z zy sku netto w ci¹ gu ro ku obro to we go (wiel koœæ ujem na) 

B. Zo bo wi¹ za nia i re zer wy na zo bo wi¹ za nia

         I. Re zer wy na zo bo wi¹ za nia

            1. Re zer wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

            2. Re zer wa na œwiad cze nia eme ry talne i po dob ne

                — d³u go ter mi no wa

                — krót ko ter mi no wa

            3. Po zo sta ³e re zerwy 

                — d³u go ter mi nowe

                — krót ko ter mi nowe

        II. Zo bo wi¹ za nia d³u go ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) in ne zo bo wi¹za nia fi nan sowe

                d) in ne

       III. Zo bo wi¹ za nia krót ko ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

                a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

                b) in ne

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) inne zo bo wi¹ za nia fi nan so we

                d) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

                e) za licz ki otrzy ma ne na do sta wy

                f) zo bo wi¹ za nia we kslo we

                g) z ty tu ³u po dat ków, ce³, ubez pie czeñ i in nych œwiad czeñ

                h) z ty tu ³u wy na gro dzeñ 

                i) in ne 

            3. Fun du sze spe cjal ne

8.613.628,02

412.500,00

—

—

6.713.781,82

571.573,95

—

—

915.772,25

—

14.616.684,33

—

—

—

—

—

—

—

—

12.647.123,12

—

12.647.123,12

12.581.330,43

—

—

65.792,69

1.708.420,38

1.439,26

1.439,26

1.439,26

—

—

1.529.200,26

518.349,88

—

—

818.262,53

818.262,53

—

—

—

139.993,05

—

52.594,80

177.780,86

8.425.840,70

412.500,00

—

—

7.309.554,07

571.573,95

—

—

132.212,68

—

16.925.019,96

—

—

—

—

—

—

—

—

12.304.255,89

—

12.304.255,89

12.286.000,00

—

—

18.255,89

4.293.935,36

67.225,10

7.225,10

7.225,10

—

60.000,00

4.064.423,84

2.873.840,57

—

—

976.539,25

976.539,25

—

—

—

159.505,48

—

54.538,54

162.286,42

1 2 3
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       IV. Roz li cze nia miê dzy okre so we

            1. Ujem na war toœæ fir my

            2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

                — d³u go ter mi no we

                — krót ko ter mi no we

261.140,83

—

261.140,83

129.464,86

131.675,97

328.828,71

—

326.828,71

122.053,48

204.775,23

1 2 3

Pasywa razem 23.230.312,35 25.350.860,66

Zastępca Dyrektora

ds. Ekonomicznych

Irena Piorun

Dyrektor

Wiceprezes Zarządu

Wanda Dowgiałło

Prezes Zarządu

Andrzej Dowigiałło

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

MARTOM-TRAVELAND Spółka z o.o.

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący

 A. Przy cho dy net to ze sprze da ¿y i zrów na ne z ni mi, w tym: 

— od jed no stek po wi¹ za nych

          I.  Przy cho dy net to ze sprze da ¿y pro duk tów

         II.  Zmia na sta nu pro duk tów (zwiêk sze nie – war toœæ do dat nia, zmniej -

sze nie – war toœæ ujem na) 

        III.  Koszt wy two rze nia pro duk tów na w³a sne po trze by jed nost ki 

        IV.  Przy cho dy net to ze sprze da ¿y to wa rów i ma te ria ³ów

 B. Kosz ty dzia ³al no œci ope ra cyj nej

          I.  Amor ty za cja

         II.  Zu ¿y cie ma te ria ³ów i ener gii

        III.  Us³u gi ob ce

        IV.  Po dat ki i op³a ty, w tym: 

              — po da tek ak cy zo wy

         V.  Wy na gro dze nia

        VI.  Ubez pie cze nia spo ³ecz ne i in ne œwiad cze nia

       VII.  Po zo sta ³e kosz ty ro dza jo we

      VIII.  War toœæ sprze da nych to wa rów i ma te ria ³ów

 C. Zysk (stra ta) ze sprze da ¿y (A–B) 

 D. Po zo sta ³e przy cho dy ope ra cyj ne

          I.  Zysk ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych

         II.  Do ta cje

        III.  In ne przy cho dy ope ra cyj ne

 E. Po zo sta ³e kosz ty ope ra cyj ne

          I.  Stra ta ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych

         II.  Ak tu ali za cja war to œci ak ty wów nie fi nan so wych

        III.  In ne kosz ty ope ra cyj ne

 F. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (C+D–E) 

 G. Przy cho dy fi nan so we

          I.  Dy wi den dy i udzia ³y w zy skach, w tym: 

              — od jed no stek po wi¹ za nych

         II.  Od set ki, w tym: 

16.860.408,33

—

7.867.277,09

—

—

8.993.131,24

15.316.696,12

938.127,20

2.913.138,96

3.057.694,93

276.006,50

—

4.158.207,80

688.513,45

972.123,75

2.312.883,53

1.543.712,21

38.619,41

—

—

38.619,41

71.966,11

—

—

71.966,11

1.510.365,51

608.031,61

—

—

187,29

15.347.356,60

—

7.918.368,45

—

—

7.428.988,15

14.270.514,36

915.712,05

2.161.996,02

2.326.815,12

311.744,16

—

4.066.508,08

638.460,44

1.703.115,45

2.146.163,04

1.076.842,24

52.310,65

36.500,27

—

15.810,38

38.549,09

—

9.754,70

28.794,39

1.090.603,80

79.063,51

75.000,00

75.000,00

3.570,00

1 2 3
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              — od jed no stek po wi¹ za nych

        III.  Zysk ze zby cia in we sty cji

        IV.  Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji

         V.  In ne

 H. Kosz ty fi nan so we

          I.  Od set ki, w tym: 

              — dla jed no stek po wi¹ za nych

         II.  Stra ta ze zby cia in we sty cji

        III.  Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji

        IV.  In ne

  l. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci go spo dar czej (F+G–H) 

 J. Wy nik zda rzeñ nad zwy czaj nych (J.I–J.II) 

          I.  Zy ski nad zwy czaj ne 

         II.  Stra ty nad zwy czaj ne 

 K. Zysk (stra ta) brut to (I±J) 

 L. Po da tek do cho do wy

M. Po zo sta ³e obo wi¹z ko we zmniej sze nia zy sku (zwiêk sze nia stra ty) 

 N. Zysk (stra ta) net to (K–L–M) 

—

—

—

607.844,32

960.887,87

960.887,87

—

—

—

—

1.157.509,25

—

—

—

1.157.509,25

241.737,00

—

915.772,25

—

—

—

493,51

989.867,63

863.101,65

—

—

—

126.765,98

179.799,68

—

—

—

179.799,68

47.887,00

—

132.212,68

1 2 3

Zastępca Dyrektora

ds. Ekonomicznych

Irena Piorun

Dyrektor

Wiceprezes Zarządu

Wanda Dowgiałło

Prezes Zarządu

Andrzej Dowigiałło

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

MARTOM-TRAVELAND Spółka z o.o.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący

  I. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO) 

— ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych

  I.a. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO), po ko rek tach

        1. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

            1.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) pod sta wo we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

                        — umo rze nia udzia ³ów (ak cji) 

            1.2. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na ko niec okre su

        2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

            2.1. Zmia na na le¿ nych wp³at na ka pi ta³ pod sta wo wy

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            2.2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na ko niec okre su

7.785.355,77

—

7.785.355,77

300.000,00

112.500,00

112.500,00

—

—

—

412.500,00

—

—

—

—

—

8.613.628,02

—

8.613.628,02

412.500,00

—

—

—

—

—

412.500,00

—

—

—

—

—

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3
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        3. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na po cz¹ tek okre su

                    a) zwiêk sze nie

                    b) zmniej sze nie

            3.1. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na ko niec okre su

        4. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy na po cz¹ tek okre su

            4.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — emi sji ak cji po wy ¿ej war to œci no mi nal nej

                        — z po dzia ³u zy sku (usta wo wo) 

                        — z po dzia ³u zy sku (po nad wy ma ga n¹ usta wo wo mi ni mal n¹

war toœæ) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

                        — po kry cia stra ty

            4.2. Stan ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go na ko niec okre su

        5. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na po cz¹ tek okre su

            5.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) z ak tu ali za cji wy ce ny

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

                        — zby cia œrod ków trwa ³ych

            5.2. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na ko niec okre su

        6. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na po cz¹ tek okre su

            6.1. Zmia ny po zo sta ³ych ka pi ta ³ów (fun du szy) re zer wo wych

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            6.2. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na ko niec okre su

        7. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

            7.1. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

— ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych

            7.2. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su, po ko rek tach

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — po dzia ³u zy sku z lat ubie g³ych

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            7.3. Zysk z lat ubie g³ych na ko niec okre su

            7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

              — korekty b³êdów podstawowych

            7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach

                    a) zwiêkszenie (z tytu³u)

                        — przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia

                    b) zmniejszenie (z tytu³u)

            7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu

            7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu

        8. Wynik netto

                    a) zysk netto

                    b) strata netto

                    c) odpisy z zysku

 II. Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ)

III. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny, po uwzglêd nie niu pro po no wa ne go po dzia ³u zy -

sku (po kry cia stra ty)

—

—

—

—

6.347.327,24

366.454,58

366.454,58

—

366.454,58

—

—

—

6.713.781,82

571.573,95

—

—

—

—

571.573,95

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

915.772,25

915.772,25

—

—

8.613.628,02

—

—

—

—

—

6.713.781,82

595.772,25

595.772,25

—

595.772,25

—

—

—

7.309.554,07

571.573,95

—

—

—

—

571.573,95

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

132.212,68

132.212,68

—

—

8.425.840,70

—

1 2 3

Zastępca Dyrektora

ds. Ekonomicznych

Irena Piorun

Dyrektor

Wiceprezes Zarządu

Wanda Dowgiałło

Prezes Zarządu

Andrzej Dowigiałło



Monitor Polski B Nr 1309 Poz. 7234— 82482 —

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

MARTOM-TRAVELAND Spółka z o.o.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący

A. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci ope ra cyj nej
      I. Zysk (stra ta) net to
     II. Ko rek ty ra zem
           1. Amor ty za cja
           2. Zy ski (stra ty) z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych
           3. Od set ki i udzia ³y w zy skach (dy wi den dy) 
           4. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci in we sty cyj nej
           5. Zmia na sta nu re zerw
           6. Zmia na sta nu za pa sów
           7. Zmia na sta nu na le¿ no œci
           8. Zmia na sta nu zo bo wi¹ zañ krót ko ter mi no wych, z wy j¹t kiem po ¿y -

czek i kre dy tów
           9. Zmia na sta nu roz li czeñ miê dzy okre so wych
         10. In ne ko rek ty
    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (l±ll) 

B. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci in we sty cyj nej
      I. Wp³y wy
           1. Zby cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty -

wów trwa ³ych
           2. Zby cie in we sty cji w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne

i praw ne
           3. Z ak ty wów fi nan so wych, w tym: 
               a) w jed nost kach po wi¹ za nych
               b) w po zo sta ³ych jed nost kach
                    — zby cie ak ty wów fi nan so wych
                    — dy wi den dy i udzia ³y w zy skach
                    — sp³a ta udzie lo nych po ¿y czek d³u go ter mi no wych
                    — od set ki
                    — in ne wp³y wy z ak ty wów fi nan so wych
           4. In ne wp³y wy in we sty cyj ne
     II. Wy dat ki
           1. Na by cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak -

ty wów trwa ³ych
           2. In we sty cje w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne
           3. Na ak ty wa fi nan so we, w tym: 
               a) w jed nost kach po wi¹ za nych
               b) w po zo sta ³ych jed nost kach
                    — na by cie ak ty wów fi nan so wych
                    — udzie lo ne po ¿ycz ki d³u go ter mi no we
           4. In ne wy dat ki in we sty cyj ne
    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci in we sty cyj nej (l–ll) 

C. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci fi nan so wej
      I. Wp³y wy
           1. Wp³y wy net to z wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) i in nych in stru men -

tów ka pi ta ³o wych oraz do p³at do ka pi ta ³u
           2. Kre dy ty i po ¿ycz ki
           3. Emi sja d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych
           4. In ne wp³y wy fi nan so we
     II. Wy dat ki
           1. Na by cie udzia ³ów (ak cji) w³a snych
           2. Dy wi den dy i in ne wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li
           3. In ne, ni¿ wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li, wy dat ki z ty tu ³u po dzia ³u zy -

sku
           4. Sp³a ty kre dy tów i po ¿y czek

—
915.772,25
568.272,76
938.127,20

—
363.140,75

—
—

–39.023,97
–493.798,92

–248.407,58
48.235,28

—
1.484.045,01

—
588.516,14

—

—
588.516,14

—
588.516,14

—
—
—

588.516,14
—
—

–658.313,69

–333.313,69
—

–325.000,00
–325.000,00

—
—
—
—

–69.797,55

—
630.849,88

112.500,00
518.349,88

—
—

–2.338.992,83
—

–200.000,00

—
–1.141.495,62

—
132.212,68

1.790.282,81
915.712,05

—
858.000,53
37.161,07

—
–13.189,08

–168.623,36

168.080,55
–6.858,95

—
1.922.495,49

—
156.224,85

77.161,34

—
79.063,51

—
79.063,51

—
—
—

79.063,51
—
—

–3.156.592,49

–81.592,49
—

–3.075.000,00
–3.075.000,00

—
—
—
—

–3.000.367,64

—
3.257.490,69

—
3.257.490,69

—
—

–2.359.852,76
—

–320.000,00

—
–1.137.330,43

1 2 3

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)
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I. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania

finansowego Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowe „Martom Traveland” Sp. z o.o. z siedzibą

w Olsztynie, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. który

po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

25.350.860,66 zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycz-

nia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk

netto 132.212,68 zł,

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obro-

towy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wy-

kazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę

187.787,32 zł,

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy

od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazu-

jący zmniejszenie stanu środków pieniężnych

o kwotę 180.234,22 zł,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego od-

powiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbada-

nie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jas-

ności tego sprawozdania finansowego oraz prawidło-

wości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawą

jego sporządzenia.

II. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi-

liśmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra-

chunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223),

2) wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wyko-

nywania zawodu biegłego rewidenta wydanych

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie

ich obowiązywania.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy

i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjo-

nalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii

o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało

sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jedno-

stkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących sza-

cunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w spo-

sób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych,

z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra-

wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę spra-

wozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostar-

czyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodaj-

nej opinii.

III. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe,

obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje is-

totne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej ba-

danej jednostki na dzień 31 grudnia 2009 r., jak też

jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycz-

nia 2009 do 31 grudnia 2009 r.,

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspek-

tach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej usta-

wie zasadami(polityką) rachunkowości oraz na pod-

stawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunko-

wych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania

finansowego przepisami prawa i postanowieniami

umowy Spółki.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Zgromadzenia Wspólników i Zarządu 

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO USŁUGOWEGO 

MARTOM TRAVELAND Spółka z o.o. w Olsztynie ul. Dworcowa 48, a

           5. Wy kup d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych
           6. Z ty tu ³u in nych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych
           7. P³at no œci zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u umów le asin gu fi nan so we go
           8. Od set ki
           9. In ne wy dat ki fi nan so we
    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci fi nan so wej (l–ll) 

D. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to, ra zem (A.III±B.III±C.III) 

E. Bi lan so wa zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych, w tym: 
— zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych

F. Œrod ki pie niê¿ ne na po cz¹ tek okre su

G. Œrod ki pie niê¿ ne na ko niec okre su (F±D), w tym: 
— o ogra ni czo nej mo¿ li wo œci dys po no wa nia

—
—

–45.840,32
–951.656,89

—
–1.708.142,95

–293.895,49

–293.895,49
—

486.137,05

192.241,56
—

—
—

–48.091,80
–854.430,53

—
897.637,93

–180.234,22

–180.234,22
—

192.241,56

12.007,34
—

1 2 3

Zastępca Dyrektora

ds. Ekonomicznych

Irena Piorun

Dyrektor

Wiceprezes Zarządu

Wanda Dowgiałło

Prezes Zarządu

Andrzej Dowigiałło
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IV. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne

w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,

a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego

sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

UCHWAŁA Nr 6/2010

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

MARTOM – TRAVELAND Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę dwadzieścia

pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy (25.350.860,66

zł),

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zamykający się zyskiem netto w kwocie

sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwanaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy (132.212,68 zł),

c) zestawienie zmian w kapitale zakładowym: od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. – nastąpiło zmniejszenie ka-

pitału własnego o kwotę sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści dwa

grosze (187.787,32 zł),

d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zmianę stanu środków pieniężnych netto

+ sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote dwadzieścia dwa grosze.

Za uchwałą oddano 110 głosów w głosowaniu jawnym, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów

nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 7/2010

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE MARTOM – TRAVELAND Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2009 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie sto trzydzieści dwa ty-

siące dwieście dwanaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy (132.212,68 zł) przeznaczyć w całości na fundusz zapa-

sowy.

Za uchwałą głosowało 110 udziałów. Głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgło-

szono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia

Andrzej Dowigałło

Kluczowy Biegły Rewident

Halina Misiukiewicz

nr ewid. 2579

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zakład Usług Księgowych i Doradztwo

„EKSPEKT – FIN” Spółka z o.o.

10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 3

Wiceprezes Zarządu

Biegły Rewident

inż. Danuta Piktel

nr ewid. 31214
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SPRAWOZDANIE F INANSOWE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI 

w Szczytnie

12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

tel. 89 624-66-65; fax 621-51-24

REGON 510338744

PKD (EKD) 85.42.B

W p r o w a d z e n i e

do sprawozdania finansowego

Stosownie do postanowień art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze-

śnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.

1223 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe Wyższej Szkoły

Policji w Szczytnie za rok 2009 opracowano z uwzględnie-

niem danych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy oraz

specyfiki działalności jednostki jako uczelni służb państwo-

wych i jednostki organizacyjnej Policji.

I. Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie została utworzona

z dniem 1 października 1990 r. na podstawie rozporządze-

nia Rady Ministrów z dnia 10 września 1990 r. w sprawie

utworzenia Wyższej Szkoły Policji oraz zniesienia Akademii

Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 64, poz. 373).

Stosownie do art. 12 oraz art. 252 ust. 5 ustawy z dnia 27 lip-

ca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r.

Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) z dniem 1 września 2005 r.

Szkoła zmieniła swój dotychczasowy status prawny, tj. stała

się uczelnią służb państwowych, posiadającą osobowość

prawną, której działalność powinna być finansowana głów-

nie z dotacji z budżetu państwa. Finansowanie uczelni w ra-

mach dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, zostało

uruchomione zgodnie z art. 277 pkt 1 ustawy od dnia 1 stycz-

nia 2007 r. Do dnia 31 grudnia 2006 r. na podstawie przepi-

sów przejściowych zawartych w ustawie – Prawo o szkolnic-

twie wyższym Szkoła kontynuowała gospodarkę finansową

na zasadach właściwych dla państwowych jednostek budże-

towych – dysponenta środków budżetu państwa III stopnia

podległego bezpośrednio Komendantowi Głównemu Poli-

cji.

Decyzją z dnia 14 września 2006 r. (nr DP-I-0232-1233/06)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Wy-

ższej Szkole Policji w Szczytnie statut, a decyzją numer 18

z dnia 25 stycznia 2007 r. z dniem 31 grudnia 2006 r. zlik-

widował ją jako państwową jednostkę budżetową.

Podstawowym przedmiotem działalności uczelni jest dzia-

łalność edukacyjna, w tym studia wyższe na kierunkach

bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja, studia pody-

plomowe, kursy dokształcające oraz szkolenie i doskona-

lenie zawodowe funkcjonariuszy Policji.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycz-

nia do dnia 31 grudnia 2009 r. Zostało ono sporządzone

przy założeniu kontynuowania działalności uczelni w okre-

sie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Ak-

tualnie nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na za-

grożenia kontynuowania działalności przez Wyższą Szkołę

Policji w Szczytnie.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariancie

porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych

metodą pośrednią.

2. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym

i wg miejsc powstawania.

3. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nad-

rzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany

ustawą o rachunkowości.

4. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wod-

nej, zgodnie z art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, są umarzane

bezpośrednio w ciężar funduszu zasadniczego uczelni.

5. Na potrzeby ujmowania w księgach środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych uczelnia przy-

jęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

o wartości początkowej powyżej 3.500 zł podlegają

amortyzacji (umorzeniu) metodą liniową, począwszy

od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-

siącu przekazania ich do użytkowania według stawek

określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lu-

tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-

nych,

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

o wartości początkowej powyżej 2.000 zł do 3.500 zł

uczelnia zalicza do niskocennych składników majątku,

od których dokonuje się jednorazowych odpisów
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amortyzacyjnych w miesiącu przekazania ich do użyt-

kowania,

c) pozostałe składniki majątku o wartości do 2.000 zł są

zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materia-

łów w miesiącu przekazania ich do użytkowania,

d) księgozbiór amortyzuje się jednorazowo w miesiącu

oddania do użytkowania.

6. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-warto-

ściową materiałów i towarów, wycenia się w cenach za-

kupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

7. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu

następuje według kosztu wytworzenia, natomiast roz-

chód wycenia się metodą identyfikacji (co do tytułu po-

zycji wydawniczej).

8. Zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy

wycenia się według kosztów materiałów bezpośrednich.

9. Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wyma-

galnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności

i zobowiązania wyrażone w walucie obcej przelicza się

w ciągu roku na złote wg kursu średniego ogłaszanego

przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego

dzień poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu.

10. Środki pieniężne krajowe wycenia się w wartości no-

minalnej. Środki pieniężne zagraniczne – w ciągu roku

– wg kursu kupna lub sprzedaży banku współpracują-

cego, na dzień bilansowy – wg średniego kursu NBP

obowiązującego na ten dzień. Rozchód walut obcych

z rachunku walutowego wycenia się po kursie histo-

rycznym wg metody FIFO. Do rozliczania różnic kurso-

wych stosuje się metodę podatkową.

11. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu

prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia

się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej

wartości. W uczelni w 2009 r. nie tworzono i nie rozwią-

zywano rezerw.

Kwestor

mł. insp. mgr Mariola Kamińska

Komendant

Rektor

mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI 

w Szczytnie

AKTYWA

Stan na koniec

poprzedniego 
roku 

obrotowego

bieżącego
roku 

obrotowego

A. Ak ty wa trwa ³e

      I. War to œci nie ma te rial ne i praw ne

          1. Kosz ty za koñ czo nych prac roz wo jo wych

          2. War toœæ fir my

          3. In ne war to œci nie ma te rial ne i prawne

          4. Za licz ki na war toœci nie ma te rial ne i praw ne

     II. Rze czo we ak ty wa trwa ³e 

          1. Œrod ki trwa ³e

            a) grun ty (w tym pra wo u¿yt kowa nia wie czyste go grun tu) 

            b) bu dyn ki, lo ka le i obiek ty in ¿y nie rii l¹ do wej i wod nej

            c) urz¹ dze nia tech nicz ne i ma szy ny

            d) œrod ki trans por tu 

            e) in ne œrod ki trwa ³e

          2. Œrod ki trwa ³e w bu do wie 

          3. Za licz ki na œrod ki trwa³e w bu do wie 

45.216.434,95

212.243,83

—

—

212.243,83

—

45.004.191,12

39.138.747,12

8.719.416,00

23.786.262,15

4.630.393,68

1.493.690,14

508.985,15

5.865.444,00

—

47.020.947,31

173.369,80

—

—

173.369,80

—

46.847.577,51

44.593.154,51

8.719.416,00

29.834.898,11

4.315.632,13

1.236.023,18

487.185,09

2.254.423,00

—

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3
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    III. Na le¿ no œci d³u goter mi no we

          1. Od jed no stek powi¹ za nych

          2. Od po zo sta ³ych jed no stek

    IV. In we sty cje d³u go ter mi no we

          1. Nie ru cho mo œci

          2.  War to œci nie mate rial ne i praw ne

          3. D³u go ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u go te r mi nowe ak ty wa fi nan so we

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne d³u goter mi no we ak ty wa finan so we

          4. In ne in we sty cje d³u go ter mi no we 

     V. D³u go ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

          1. Ak ty wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

          2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

B. Ak ty wa ob ro to we

      I. Za pa sy

          1. Ma te ria ³y

          2. Pó³ pro duk ty i pro duk ty w to ku

          3. Pro duk ty go to we

          4. To wa ry

          5. Za licz ki na do sta wy

     II. Na le¿ no œci krót ko ter mi no we

          1. Na le¿ no œci od jed no stek po wi¹za nych

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) in ne

          2. Na le¿ no œci od po zo sta ³ych jed no stek

            a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: 

            — do 12 mie siê cy

            — po wy ¿ej 12 mie siê cy

            b) z ty tu ³u po dat ków, do ta cji, ce³, ubez pie czeñ spo ³ecz nych i zdro -

wot nych oraz in nych œwiad czeñ

            c) in ne

            d) do cho dzo ne na dro dze s¹do wej

    III. In we sty cje krót ko ter mi no we 

          1. Krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            a) w jed nost kach po wi¹ za nych

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we

            b) w po zo sta ³ych jed nost kach

            — udzia ³y lub ak cje

            — in ne pa pie ry war to œcio we

            — udzie lo ne po ¿ycz ki

            — in ne krót koter mi no we ak ty wa finan so we

            c) œrod ki pie niê¿ ne i in ne ak ty wa pie niê¿ ne

            — œrod ki pie niê¿ ne w ka sie i na ra chun kach

            — in ne œrod ki pie niê¿ ne

            — inne ak ty wa pie niê¿ ne

          2. In ne in we sty cje krót ko ter mi no we 

    IV. Krót ko ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8.643.814,01

4.578.386,74

4.375.724,52

—

199.734,22

—

2.928,00

1.273.504,53

—

—

—

—

—

1.273.504,53

211.794,53

211.794,53

—

20.280,15

1.041.429,85

—

2.764.841,23

2.764.841,23

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.764.841,23

2.764.841,23

—

—

—

27.081,51

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10.253.072,22

4.720.236,89

4.286.161,42

—

262.586,30

—

171.489,17

1.510.932,58

—

—

—

—

—

1.510.932,58

136.440,26

136.440,26

—

11.376,18

1.363.116,14

—

3.975.391,63

3.975.391,63

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.975.391,63

3.975.391,63

—

—

—

46.511,12

Aktywa razem 53.860.248,96 57.274.019,53

1 2 3
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PASYWA

Stan na koniec

poprzedniego 
roku 

obrotowego

bieżącego
roku 

obrotowego

A. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny

         I. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy

        II. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy (wiel koœæ ujem na) 

       III. Udzia ³y (ak cje) w³a sne (wiel koœæ ujem na)

       IV. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy

        V. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny

      VI. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wowe

     VII. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych

    VIII. Zysk (stra ta) net to

      IX. Od pi sy z zy sku netto w ci¹ gu ro ku obro to we go (wiel koœæ ujem na) 

B. Zo bo wi¹ za nia i re zer wy na zo bo wi¹ za nia

         I. Re zer wy na zo bo wi¹ za nia

            1. Re zer wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go

            2. Re zer wa na œwiad cze nia eme ry talne i po dob ne

                — d³u go ter mi no wa

                — krót ko ter mi no wa

            3. Po zo sta ³e re zerwy 

                — d³u go ter mi nowe

                — krót ko ter mi nowe

        II. Zo bo wi¹ za nia d³u go ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) in ne zo bo wi¹za nia fi nan sowe

                d) in ne

       III. Zo bo wi¹ za nia krót ko ter mi no we

            1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych

                a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

                b) in ne

            2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek

                a) kre dy ty i po ¿ycz ki

                b) z ty tu ³u emi sji d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

                c) inne zo bo wi¹ za nia fi nan so we

                d) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: 

                — do 12 mie siê cy

                — po wy ¿ej 12 mie siê cy

                e) za licz ki otrzy ma ne na do sta wy

                f) zo bo wi¹ za nia we kslo we

                g) z ty tu ³u po dat ków, ce³, ubez pie czeñ i in nych œwiad czeñ

                h) z ty tu ³u wy na gro dzeñ 

                i) in ne 

            3. Fun du sze spe cjal ne

       IV. Roz li cze nia miê dzy okre so we

            1. Ujem na war toœæ fir my

            2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we

                — d³u go ter mi no we

                — krót ko ter mi no we

41.509.773,00

41.823.687,88

—

—

—

—

—

—

–313.914,88

—

12.350.475,96

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.974.762,90

—

—

—

—

—

2.879.598,19

—

—

—

145.074,51

145.074,51

—

—

—

172.600,33

2.141.529,25

420.394,10

1.095.164,71

8.375.713,06

—

8.375.713,06

—

8.375.713,06

47.245.264,88

46.336.584,58

—

—

—

—

—

—

908.680,30

—

10.028.754,65

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4.232.941,81

—

—

—

—

—

2.893.712,09

—

—

—

174.907,57

174.907,57

—

—

—

187.913,27

2.307.215,36

223.675,89

1.339.229,72

5.795.812,84

—

5.795.812,84

—

5.795.812,84

1 2 3

Pasywa razem 53.860.248,96 57.274.019,53

Kwestor

mł. insp. mgr Mariola Kamińska

Komendant

Rektor

mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz



Poz. 7235Monitor Polski B Nr 1309 — 82489 —

Kwestor

mł. insp. mgr Mariola Kamińska

Komendant

Rektor

mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI 

w Szczytnie

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący 

 A. Przy cho dy net to ze sprze da ¿y i zrów na ne z ni mi, w tym: 
— od jed no stek po wi¹ za nych

          I.  Przy cho dy net to ze sprze da ¿y pro duk tów
         II.  Zmia na sta nu pro duk tów (zwiêk sze nie – war toœæ do dat nia, zmniej -

sze nie – war toœæ ujem na) 
        III.  Koszt wy two rze nia pro duk tów na w³a sne po trze by jed nost ki 
        IV.  Przy cho dy net to ze sprze da ¿y to wa rów i ma te ria ³ów
 B. Kosz ty dzia ³al no œci ope ra cyj nej
          I.  Amor ty za cja
         II.  Zu ¿y cie ma te ria ³ów i ener gii
        III.  Us³u gi ob ce
        IV.  Po dat ki i op³a ty, w tym: 
              — po da tek ak cy zo wy
         V.  Wy na gro dze nia
        VI.  Ubez pie cze nia spo ³ecz ne i in ne œwiad cze nia
       VII.  Po zo sta ³e kosz ty ro dza jo we
      VIII.  War toœæ sprze da nych to wa rów i ma te ria ³ów
 C. Zysk (stra ta) ze sprze da ¿y (A–B) 
 D. Po zo sta ³e przy cho dy ope ra cyj ne
          I.  Zysk ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych
         II.  Do ta cje
        III.  In ne przy cho dy ope ra cyj ne
 E. Po zo sta ³e kosz ty ope ra cyj ne
          I.  Stra ta ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych
         II.  Ak tu ali za cja war to œci ak ty wów nie fi nan so wych
        III.  In ne kosz ty ope ra cyj ne
 F. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (C+D–E) 
 G. Przy cho dy fi nan so we
          I.  Dy wi den dy i udzia ³y w zy skach, w tym: 
              — od jed no stek po wi¹ za nych
         II.  Od set ki, w tym: 
              — od jed no stek po wi¹ za nych
        III.  Zysk ze zby cia in we sty cji
        IV.  Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji
         V.  In ne
 H. Kosz ty fi nan so we
          I.  Od set ki, w tym: 
              — dla jed no stek po wi¹ za nych
         II.  Stra ta ze zby cia in we sty cji
        III.  Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji
        IV.  In ne
  l. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci go spo dar czej (F+G–H) 
 J. Wy nik zda rzeñ nad zwy czaj nych (J.I–J.II) 
          I.  Zy ski nad zwy czaj ne 
         II.  Stra ty nad zwy czaj ne 
 K. Zysk (stra ta) brut to (I±J) 
 L. Po da tek do cho do wy
M. Po zo sta ³e obo wi¹z ko we zmniej sze nia zy sku (zwiêk sze nia stra ty) 
 N. Zysk (stra ta) net to (K–L–M) 

58.309.099,40
—

58.214.649,61

75.991,56
—

18.458,23
60.460.570,97
2.170.931,36

10.720.652,94
7.571.106,83

535.860,96
—

32.822.576,53
5.646.689,36

974.294,76
18.458,23

–2.151.471,57
1.635.006,09

9.457,35
726.183,25
899.365,49
29.573,08

—
—

29.573,08
–546.038,56
237.391,40

—
—

237.391,40
—
—
—
—

5.267,72
15,00

—
—
—

5.252,72
–313.914,88

—
—
—

–313.914,88
—
—

–313.914,88

60.153.792,48
—

60.036.479,13

82.281,69
15.607,92
19.423,74

60.497.768,92
2.203.904,53

10.718.101,45
5.979.792,31

167.854,21
—

34.472.412,01
6.296.159,61

640.121,06
19.423,74

–343.976,44
1.276.252,25

27.375,19
659.934,73
588.942,33
97.830,75

—
—

97.830,75
834.445,06
76.266,05

—
—

76.266,05
—
—
—
—

2.030,81
—
—
—
—

2.030,81
908.680,30

—
—
—

908.680,30
—
—

908.680,30

1 2 3
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WYŻSZA SZKOŁA POLICJI 

w Szczytnie

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3

  I. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO) 

— zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

— ko rek ty b³ê dów 

  I.a. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO), po ko rek tach

        1. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

            1.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) pod sta wo we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — inwestycje sfinansowane z dotacji zakończone i oddane do

użytkowania

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

                        — umo rze nia budynków, lokali oraz obiektów inżynierii

lądowej i wodnej

            1.2. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na ko niec okre su

        2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su

            2.1. Zmia na na le¿ nych wp³at na ka pi ta³ pod sta wo wy

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            2.2. Na le¿ ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na ko niec okre su

        3. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na po cz¹ tek okre su

                    a) zwiêk sze nie

                    b) zmniej sze nie

            3.1. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na ko niec okre su

        4. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy na po cz¹ tek okre su

            4.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — emi sji ak cji po wy ¿ej war to œci no mi nal nej

                        — z po dzia ³u zy sku (usta wo wo) 

                        — z po dzia ³u zy sku (po nad wy ma ga n¹ usta wo wo mi ni mal n¹

war toœæ) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

                        — po kry cia stra ty

            4.2. Stan ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go na ko niec okre su

        5. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na po cz¹ tek okre su

            5.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) z ak tu ali za cji wy ce ny

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            5.2. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na ko niec okre su

        6. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na po cz¹ tek okre su

            6.1. Zmia ny po zo sta ³ych ka pi ta ³ów (fun du szy) re zer wo wych

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            6.2. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na ko niec okre su

        7. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

42.950.726,27

—

—

42.950.726,27

42.750.153,96

–1.127.038,39

—

—

1.127.038,39

1.127.038,39

41.623.115,57

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

200.572,31

41.509.773,00

—

—

41.509.773,00

41.823.687,88

4.826.811,58

6.040.000,00

6.040.000,00

1.213.188,42

1.213.188,42

46.650.499,46

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

–313.914,88
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            7.1. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su

— zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

— ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych

            7.2. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su, po ko rek tach

                    a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) 

                        — po dzia ³u zy sku z lat ubie g³ych

                    b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 

            7.3. Zysk z lat ubie g³ych na ko niec okre su

            7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

              — zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

              — korekty b³êdów podstawowych

            7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach

                    a) zwiêkszenie (z tytu³u)

                        — przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia

                    b) zmniejszenie (z tytu³u)

            7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu

            7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu

        8. Wynik netto

                    a) zysk netto

                    b) strata netto

                    c) odpisy z zysku

 II. Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ)

III. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny, po uwzglêd nie niu pro po no wa ne go po dzia ³u zy -

sku (po kry cia stra ty)

200.572,31

—

—

200.572,31

—

—

—

200.572,31

—

—

—

—

—

—

—

—

200.572,31

–313.914,88

—

–313.914,88

—

41.509.773,00

41.509.773,00

—

—

—

—

—

—

—

—

–313.914,88

—

—

—

—

—

—

–313.914,88

–313.914,88

908.680,30

908.680,30

—

—

47.245.264,88

47.245.264,88

1 2 3

Kwestor

mł. insp. mgr Mariola Kamińska

Komendant

Rektor

mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI 

w Szczytnie

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

poprzedni bieżący 

A. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci ope ra cyj nej

      I. Zysk (stra ta) net to

     II. Ko rek ty ra zem

           1. Amor ty za cja

           2. Zy ski (stra ty) z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych

           3. Od set ki i udzia ³y w zy skach (dy wi den dy) 

           4. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci in we sty cyj nej

           5. Zmia na sta nu re zerw

           6. Zmia na sta nu za pa sów

           7. Zmia na sta nu na le¿ no œci

           8. Zmia na sta nu zo bo wi¹ zañ krót ko ter mi no wych, z wy j¹t kiem po ¿y -

czek i kre dy tów

—

–313.914,88

2.567.842,64

2.170.931,36

—

—

–6.818,79

—

69.004,24

–445.855,02

458.694,48

—

908.680,30

2.733.990,52

2.203.904,53

4.857,30

—

6.012,01

—

–145.798,64

–237.428,05

258.178,91

1 2 3

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)
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           9. Zmia na sta nu roz li czeñ miê dzy okre so wych

         10. In ne ko rek ty

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (l±ll) 

B. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci in we sty cyj nej

      I. Wp³y wy

           1. Zby cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty -

wów trwa ³ych

           2. Zby cie in we sty cji w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne

i praw ne

           3. Z ak ty wów fi nan so wych, w tym: 

               a) w jed nost kach po wi¹ za nych

               b) w po zo sta ³ych jed nost kach

                    — zby cie ak ty wów fi nan so wych

                    — dy wi den dy i udzia ³y w zy skach

                    — sp³a ta udzie lo nych po ¿y czek d³u go ter mi no wych

                    — od set ki

                    — in ne wp³y wy z ak ty wów fi nan so wych

           4. In ne wp³y wy in we sty cyj ne

     II. Wy dat ki

           1. Na by cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak -

ty wów trwa ³ych

           2. In we sty cje w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne

           3. Na ak ty wa fi nan so we, w tym: 

               a) w jed nost kach po wi¹ za nych

               b) w po zo sta ³ych jed nost kach

                    — na by cie ak ty wów fi nan so wych

                    — udzie lo ne po ¿ycz ki d³u go ter mi no we

           4. In ne wy dat ki in we sty cyj ne

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci in we sty cyj nej (l–ll) 

C. Prze p³y wy œrod ków pie niê¿ nych z dzia ³al no œci fi nan so wej

      I. Wp³y wy

           1. Wp³y wy net to z wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) i in nych in stru men -

tów ka pi ta ³o wych oraz do p³at do ka pi ta ³u

           2. Kre dy ty i po ¿ycz ki

           3. Emi sja d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

           4. In ne wp³y wy fi nan so we

     II. Wy dat ki

           1. Na by cie udzia ³ów (ak cji) w³a snych

           2. Dy wi den dy i in ne wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li

           3. In ne, ni¿ wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li, wy dat ki z ty tu ³u po dzia ³u zy -

sku

           4. Sp³a ty kre dy tów i po ¿y czek

           5. Wy kup d³u¿ nych pa pie rów war to œcio wych

           6. Z ty tu ³u in nych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych

           7. P³at no œci zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u umów le asin gu fi nan so we go

           8. Od set ki

           9. In ne wy dat ki fi nan so we

    III. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to z dzia ³al no œci fi nan so wej (l–ll) 

D. Prze p³y wy pie niê¿ ne net to, ra zem (A.III±B.III±C.III) 

321.886,37

—

2.253.927,76

—

9.457,35

9.457,35

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7.861.032,36

7.861.032,36

—

—

—

—

—

—

—

–7.851.575,01

—

5.611.150,00

—

—

—

5.611.150,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5.611.150,00

13.502,75

644.264,46

—

3.642.670,82

—

27.375,19

27.375,19

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5.241.964,12

5.241.964,12

—

—

—

—

—

—

—

–5.214.588,93

—

2.782.238,43

—

—

—

2.782.238,43

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.782.238,43

1.210.320,32

1 2 3
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Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za

rok 2009 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na które

składa się:

— wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

— bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który

po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:

57.274.019,53 zł,

— rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r.

do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wyso-

kości: 908.680,30 zł,

— zestawienie zmian w kapitale własnym – funduszu za

okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wyka-

zujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 5.735.491,88 zł,

— rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia

2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zwiększenie

stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.210.320,32 zł,

— informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje

i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpo-

wiada Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji

w Szczytnie.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rze-

telności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania fi-

nansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych sta-

nowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy

stosownie do postanowień:

— przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223)

z późniejszymi zmianami,

— wiedzy i doświadczeń wynikający z norm wykonywania

zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową

Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywa-

nia,

— statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy

i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjo-

nalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o spra-

wozdaniu. W szczególności badanie obejmowało spraw-

dzenie poprawności zastosowanych przez Szkołę zasad

(polityki) rachunkowości i znaczących szacunków,

sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wy-

rywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których

wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu fi-

nansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan-

sowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej pod-

stawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe,

obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

— przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje is-

totne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej bada-

nej Szkoły na dzień 31 grudnia 2009 r., jak też jej wyniku

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do

31 grudnia 2009 r.,

— sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspek-

tach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie

zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawid-

łowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

— jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi-

nansowego przepisami prawa i postanowieniami sta-

tutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Ocena zasadności przyjętego założenia kontynuacji dzia-

łalności przez Szkołę.

Biorąc pod uwagę stan majątkowo-finansowy na dzień 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

z badania sprawozdania finansowego

dla Senatu 

WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI w SZCZYTNIE z badania sprawozdania finansowego 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

E. Bi lan so wa zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych, w tym: 

— zmia na sta nu œrod ków pie niê¿ nych z ty tu ³u ró¿ nic kur so wych

F. Œrod ki pie niê¿ ne na po cz¹ tek okre su

G. Œrod ki pie niê¿ ne na ko niec okre su (F±D), w tym: 

— o ogra ni czo nej mo¿ li wo œci dys po no wa nia

5.087,38

5.087,38

2.751.338,48

2.764.841,23

75.060,71

1.210.550,40

230,08

2.764.841,23

3.975.161,55

68.288,72

1 2 3

Kwestor

mł. insp. mgr Mariola Kamińska

Komendant

Rektor

mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
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31 grudnia 2009 r. i inne ustalenia dokonane w trakcie ba-

dania sprawozdania finansowego, nie stwierdzono zagro-

żenia kontynuowania działalności Wyższej Szkoły Policji

w Szczytnie w roku następnym po roku badanym.

UCHWAŁA Nr 168/2010

Senatu WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI w Szczytnie

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za 2009 r. oraz przeznaczenia zysku netto

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365

z późn. zm.1) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr

128/2009 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 22 czerwca 2009 r., zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2009 r. (znak: DAiN-11-0232-2697/09/TS), zmienionego uchwałą Nr

164/2010 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 31 marca 2010 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zatwierdza sprawozdanie finansowe Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za

2009 r., wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r.:

1) sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 57.274.019,53 zł,

2) zysk netto w kwocie 908.680,30 zł,

3) zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu 2009 r., wykazane w sprawozdaniu z przepływu środków pienięż-

nych, o kwotę 1.210.320,32 zł,

4) wzrost kapitału własnego w 2009 r. zgodnie z zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym, o kwotę

5.735.491,88 zł.

§ 2

Zysk netto, o którym mowa w § 1 pkt 2, przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Komendant

Rektor

mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

Biegły Rewident

Henryk Kiełczewski

nr ewid. 1638/4412

Kraków, dnia 21 kwietnia 2010 r.

AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus

Jadwiga Faron Spółka Komandytowa

31-564 Kraków, Al. Pokoju 84

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych nr 3436

Komplementariusz

Biegły Rewident

Jadwiga Faron

nr ewid. 816

1 Zmiany wymienionej ustawy, zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz.

1043, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.

Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 202, poz. 1553, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 57, poz. 359.
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7236

SPRAWOZDANIE F INANSOWE

ENERGA ELEKTROWNIE STRASZYN 

Spółka z o.o.

83-010 Straszyn, ul. Hoffmanna 5

REGON 192902676

PKD (EKD) 35.11.Z

W p r o w a d z e n i e

do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikujące Spółkę

1.1. Nazwa Spółki

Energa Elektrownie Straszyn Spółka z ograniczoną od-

powiedzialnością, zwana dalej Spółką.

1.2. Siedziba Spółki

ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn.

1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wy-

dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data: 21 maja 2003 r.

Numer rejestru: 0000162104

1.4. Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową

Spółki jest:

— wytwarzanie energii elektrycznej

— wynajem i zarządzanie nieruchomościami włas-

nymi lub dzierżawionymi

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1.5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za

okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., na-

tomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 sty-

cznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1.6. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założe-

niu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć

przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na

zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej

opisane zasady rachunkowości:

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgo-

dzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające

w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynika-

jące z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223)

i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonaw-

czymi oraz zgodnie z zapisami Polityki Rachunkowości

Grupy Kapitałowej Energa SA przyjęte przez Spółkę

zasady rachunkowości stosowane były w sposób

ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stoso-

wanymi w poprzednim roku obrotowym.

2.2. Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą me-

moriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, nie-

zależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatno-

ści.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodza-

jowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zy-

sków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i mate-

riałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy ko-

rzyści wynikające z praw własności do produktów, to-

warów i materiałów przekazano nabywcy. Spółka do

przychodów ze sprzedaży produktów zalicza przede

wszystkim przychody ze sprzedaży wytworzonej ener-

gii elektrycznej, energii bilansującej, usług praca in-

terwencyjna, regulacyjnych usług systemowych,

umów najmu i dzierżawy. Przychody ze sprzedaży

praw majątkowych Spółka wykazuje w przychodach

ze sprzedaży praw majątkowych.
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2.3. Odsetki

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich

naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono me-

todą pośrednią.

2.5. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księ-

gach według cen ich nabycia lub kosztów poniesio-

nych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową

w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności

przy zastosowaniu poniższych stawek amortyzacyj-

nych. Wartości niematerialne i prawne w kwocie niż-

szej lub równej 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo

(stawka amortyzacyjna 100%).

— koszty zakończonych prac 

rozwojowych 100%,

— koncesje, patenty, licencje 

i znaki towarowe 50%,

— wartość firmy 10%,

— oprogramowanie 50%.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amorty-

zacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfiko-

wana co najmniej na koniec każdego roku obroto-

wego, powodując odpowiednią korektę dokonywa-

nych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

2.6. Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się

w księgach według cen nabycia lub kosztów wytwo-

rzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (ak-

tualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,

a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych

oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich

kosztów poniesionych przez jednostkę za okres bu-

dowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia

przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi

zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania

i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony

o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub

koszt wytworzenia środka trwałego powiększają

koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie,

rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodu-

jącego, że wartość użytkowa tego środka po zakończe-

niu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu

do używania wartość użytkową.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnie-

niem okresu użyteczności środków trwałych i odzwier-

ciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. Spółka

dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwa-

łych w drodze systematycznego planowanego rozło-

żenia ich wartości początkowej na ustalony okres

amortyzacji przy zastosowaniu metody liniowej.

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł

amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania

ich do użytkowania. Rozpoczęcie amortyzacji środków

trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł dokonuje się

w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego

do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

— budynki 1,5%–33,33%,

— obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5%–10%,

— urządzenia techniczne i maszyny 4%–50%,

— środki transportu 7%–20%.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amorty-

zacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfiko-

wana co najmniej na koniec każdego roku obroto-

wego, powodując odpowiednią korektę dokonywa-

nych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

2.7. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się, czy istnieją

obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę war-

tości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie do-

wody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do od-

zyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się

odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości,

w kwocie równej różnicy między wartością możliwą

do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynika-

jąca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zy-

sków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio doko-

nanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał

z aktualizacji wyceny, to wartość ta pomniejsza wyso-

kość tego kapitału z przeszacowania, a pozostałe czę-

ści tej wartości są odnoszone na rachunek zysków

i strat.

2.8. Leasing

Ustalenie czy dana umowa jest umową leasingu lub

zawiera elementy leasingu, opiera się na treści

umowy i wymaga oceny czy wypełnienie umowy jest
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uzależnione od wykorzystania składnika aktywów oraz

tego czy umowa daje prawo do jego używania.

Umowy leasingu finansowego są aktywowane na

dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch

wartości, wartości godziwej środka stanowiącego

przedmiot leasingu lub wartości bieżącej opłat leasin-

gowych ustalonej na podstawie stopy procentowej

leasingu.

Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty fi-

nansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu

leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej

stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania

(skorygowana cena nabycia).

2.9. Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub

kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprze-

daży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o:

— materiały – cenę nabycia, przy czym rozchód wyce-

nia się metodą FIFO,

— towary – w Spółce w pozycji tej prezentowane są

prawa majątkowe, których wartość ustalona jest

jako iloczyn wyprodukowanej energii w źródłach

odnawialnych oraz rynkowej ceny sprzedaży.

2.10. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zakla-

syfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej za-

płaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. War-

tość należności aktualizuje się uwzględniając stopień

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie

odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów fi-

nansowych – zależnie od rodzaju należności, której

dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje

się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej

zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach ob-

cych wykazuje się na dzień ich powstania według

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogło-

szonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten

dzień obowiązującym na ten dzień średnim kursie

ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank

Polski.

2.11. Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokreso-

wych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokre-

sowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdo-

podobnych zobowiązań przypadających na bieżący

okres sprawozdawczy, do których Spółka zalicza mię-

dzy innymi wartość premii rocznej dla pracowników,

niewykorzystane urlopy.

2.12. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wy-

magalności lub kwota nie są pewne.

Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy

pracownicy Spółki są między innymi uprawnieni do

nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy i od-

praw emerytalnych. Wycena tych zobowiązań została

dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych

oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach

zwrotu na dzień bilansowy.

2.13. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zy-

sków i strat obejmuje część bieżącą i część odro-

czoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku do-

chodowego jest naliczane zgodnie z przepisami

podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków

i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy

stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odro-

czonego na koniec i na początek okresu sprawoz-

dawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego

podatku dochodowego, dotyczące operacji rozli-

czanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapi-

tał własny. Aktywa z tytułu odroczonego podatku

dochodowego ustala się w wysokości kwoty prze-

widzianej w przyszłości do odliczenia od podatku

dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami

przejściowymi, które spowodują w przyszłości

zmniejszenie podstawy obliczenia podatku docho-

dowego oraz straty podatkowej możliwej do odli-

czenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady

ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodo-

wego tworzy się w wysokości kwoty podatku docho-

dowego, wymagającej w przyszłości zapłaty,

w związku z występowaniem dodatnich różnic przej-

ściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększe-

nie podstawy obliczenia podatku dochodowego

w przyszłości.
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Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczo-

nego podatku dochodowego ustala się przy

uwzględnieniu stawek podatku dochodowego

obowiązujących w roku powstania obowiązku po-

datkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku do-

chodowego nie są kompensowane dla potrzeb pre-

zentacji w sprawozdaniu finansowym.

2.14. Różnice kursowe

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze

ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich

przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

— faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikają-

cym z charakteru operacji – przy sprzedaży lub

kupnie walut oraz zapłaty należności lub zobowią-

zań,

— średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP

z dnia poprzedzającego ten dzień w pozostałych

przypadkach.

Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat

wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następu-

jące kursy (w zł):

2.15. Instrumenty finansowe

2.15.1. Klasyfikacja instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyce-

niane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finan-

sów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad uznawania, metod wyceny, za-

kresu ujawniania i sposobu prezentacji instru-

mentów finansowych. Zasady wyceny i ujawnia-

nia aktywów finansowych opisane w poniższej

nocie nie dotyczą instrumentów finansowych

wyłączonych z rozporządzenia w tym w szczegól-

ności udziałów i akcji w jednostkach podporząd-

kowanych, praw i zobowiązań wynikających

z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, na-

leżności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług

oraz instrumentów finansowych wyemitowa-

nych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty

kapitałowe.

Podział instrumentów finansowych

Aktywa finansowe dzieli się na:

— aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

— pożyczki udzielone i należności własne,

— aktywa finansowe utrzymywane do terminu wy-

magalności,

— aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

— zobowiązania finansowe przeznaczone do

obrotu,

— pozostałe zobowiązania finansowe.

2.15.2. Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finan-

sowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachun-

kowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie naby-

cia, to jest w wartości godziwej poniesionych wy-

datków lub przekazanych w zamian innych skład-

ników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe

w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości

otrzymanych innych składników majątkowych.

Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień

uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty

transakcji.

2.15.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wy-

magalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do ter-

minu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane

do pożyczek udzielonych i należności własnych ak-

tywa finansowe, dla których zawarte kontrakty

ustalają termin wymagalności spłaty wartości no-

minalnej oraz określają prawo do otrzymania

w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych,

na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej

do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka za-

mierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy

staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wy-

magalności na dzień bilansowy Spółka wycenia

według zamortyzowanego kosztu przy zastosowa-

niu metody efektywnej stopy procentowej.

2.15.4. Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych za-

licza się, niezależnie od terminu ich wymagalności

(zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek

wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu

Bilans

31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2008 r.

EUR 4,1082 4,1724
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środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych

i należności własnych zalicza się także obligacje

i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w za-

mian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kon-

traktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kon-

traktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie

utracił kontroli nad wydanymi instrumentami fi-

nansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które

Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim 

terminie, zalicza się do aktywów finansowych prze-

znaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie

zalicza się nabytych pożyczek ani należności,

a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem na-

bycia instrumentów kapitałowych nowych emisji,

również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej

ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym,

a w przypadku praw do akcji - także w obrocie

wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się

według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzo-

wanego kosztu przy zastosowaniu metody efek-

tywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i na-

leżności własne przeznaczone do sprzedaży

w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według war-

tości rynkowej lub inaczej określonej wartości go-

dziwej.

2.15.5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powy-

ższych kategorii zaliczane są do aktywów finanso-

wych dostępnych do sprzedaży.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia

się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania

zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosz-

tów finansowych okresu sprawozdawczego.

Straszyn, dnia 26 lutego 2010 r.

Osoba sporządzająca 

sprawozdanie finansowe

Karina Prądzyńska

Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Wielguszewski

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Tersa

AKTYWA

Stan na koniec

bieżącego 
roku 

obrotowego

poprzedniego
roku 

obrotowego

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwale

Środki trwałe

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

275.473.698,29

—

16.780.154,02

383.123,50

17.163.277,52

—

202.897.865,58

2.166.690,25

189.955.012,64

—

19.017.507,95

490.039,89

19.507.547,84

—

151.795.510,16

1.216.801,21

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3

ENERGA ELEKTROWNIE STRASZYN 

Spółka z o.o.
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PASYWA

Stan na koniec

bieżącego 
roku 

obrotowego

poprzedniego
roku 

obrotowego

Kapitał własny

Kapitał zakładowy

561.090.522,98

235.824.000,00

423.179.618,22

235.824.000,00

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

inne środki trwałe 

Środki trwałe w budowie 

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa obrotowe

Zapasy

Materiały 

Towary

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług

Należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług

inne

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Zysk netto

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

104.153.105,09

95.170.814,13

1.291.516,83

115.739,28

54.542.966,76

20.330,88

257.461.163,22

—

849.257,55

849.257,55

386.103.560,15

—

196.389,13

36.453.608,86

36.649.997,99

—

28.370.931,31

28.370.931,31

5.221.401,91

4.844.381,20

377.020,71

33.592.333,22

—

315.640.452,11

124.895.404,90

190.745.047,21

315.640.452,11

—

220.776,83

90.115.194,18

59.345.958,38

1.048.756,85

68.799,54

17.845.816,84

163.857,00

169.805.184,00

—

642.280,80

642.280,80

326.476.538,22

—

224.856,90

24.403.811,29

24.628.668,19

—

10.026.154,34

10.026.154,34

3.861.535,48

3.372.866,55

488.668,93

13.887.689,82

—

287.654.807,37

122.799.145,00

164.855.662,37

287.654.807,37

—

305.372,84

Aktywa razem 661.577.258,44 516.431.550,86

1 2 3

1 2 3
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Kapitał zapasowy

Pozostałe kapitały rezerwowe

Strata z lat ubiegłych

Zysk netto

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

Zobowiązania długoterminowe

Wobec pozostałych jednostek

inne

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobecjednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług

inne

Wobec pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

z tytułu wynagrodzeń

inne

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe

- krótkoterminowe

620.060,26

34.000.000,00

—

290.646.462,72

561.090.522,98

100.486.735,46

—

36.941.671,64

3.892.166,86

2.776.263,00

1.115.903,86

40.833.838,50

—

366.211,06

366.211,06

366.211,06

—

1.212.691,92

1.206.691,92

6.000,00

57.720.901,49

3.193.005,00

49.427.503,54

—

5.100.392,95

351.465,99

59.285.059,40

—

1.626,50

1.626,50

1.626,50

7.004.018,26

50.000.000,00

–35.665.310,87

166.016.910,83

423.179.618,22

93.251.932,64

—

26.559.959,25

3.215.334,57

2.357.613,00

857.721,57

29.775.293,82

—

—

—

—

—

1.079.072,96

937.693,01

141.379,95

61.969.650,75

4.163.348,86

50.163.566,62

48,15

7.642.687,12

427.915,11

63.476.638,82

—

—

—

—

1 2 3

Pasywa razem 661.577.258,44 516.431.550,86

Osoba sporządzająca 

sprawozdanie finansowe

Karina Prądzyńska

Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Wielguszewski

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Tersa
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Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

bieżący poprzedni

1 2 3

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

- w tym odjednostek powiązanych 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

Przychody netto ze sprzedaży praw majątkowych

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

- w tym jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Zysk brutto ze sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

Inne koszty operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej

Przychody finansowe

Odsetki

- w tym od jednostek powiązanych

Koszty finansowe

Odsetki

- w tym dla jednostek powiązanych

Inne

Zysk z działalności gospodarczej

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

358.628.660,70

327.214.003,01

160.118.012,62

1.565,40

198.509.082,68

358.628.660,70

—

–48.628.464,59

–58.004.836,33

–58.004.836,33

300.623.824,37

–7.593.073,71

293.030.750,66

—

—

54.968.434,41

54.968.434,41

—

–83.637,44

—

–2.384.744,25

–2.468.381,69

345.530.803,38

—

14.004.571,89

5.607.992,70

14.004.571,89

—

–429,04

—

–9.540,87

–9.969,91

359.525.405,36

—

359.525.405,36

–68.878.942,64

290.646.462,72

296.001.204,11

256.396.632,07

131.844.887,99

111.357,18

164.044.958,94

296.001.204,11

—

–59.271.905,38

–76.680.202,63

–76.680.202,63

219.321.001,48

–6.482.875,02

212.838.126,46

—

2.379,99

205.635,99

208.015,98

—

—

–14.466.021,99

–3.506.167,81

–17.972.189,80

195.073.952,64

—

10.630.579,71

2.816.975,70

10.630.579,71

—

–4.786,66

—

–8,80

–4.795,46

205.699.736,89

—

205.699.736,89

–39.682.826,06

166.016.910,83

ENERGA ELEKTROWNIE STRASZYN 

Spółka z o.o.

Osoba sporządzająca 

sprawozdanie finansowe

Karina Prądzyńska

Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Wielguszewski

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Tersa
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

bieżący poprzedni

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

1 2 3

Kapitał własny na początek okresu

-korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu po korektach

Kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia:

- z podziału zysku (ustawowo)

- przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

zmniejszenia:

-  pokrycia straty z lat ubiegłych

Kapitał zapasowy na koniec okresu

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia:

- z podziału zysku

zmniejszenia:

-  przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

-korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach

zmniejszenia:

- przeniesienie na kapitał zapasowy

- utworzony kapitał rezerwowy

- wypłata dywident

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto

zysk netto

Kapitał własny na koniec okresu

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

423.179.618,22

—

423.179.618,22

235.824.000,00

—

235.824.000,00

7.004.018,26

—

29.281.352,87

13.281.352,87

16.000.000,00

–35.665.310,87

–35.665.310,87

620.060,26

—

—

50.000.000,00

—

—

—

–16.000.000,00

–16.000.000,00

34.000.000,00

166.016.910,83

166.016.910,83

—

166.016.910,83

–166.016.910,83

–13.281.352,87

—

–152.735.557,96

—

—

—

290.646.462,72

561.090.522,98

372.090.522,98

292.828.018,26

–35.665.310,87

257.162.707,39

235.824.000,00

—

235.824.000,00

304.073,31

—

6.699.944,95

6.699.944,95

—

—

—

7.004.018,26

—

—

—

—

50.000.000,00

50.000.000,00

—

—

50.000.000,00

56.699.944,95

56.699.944,95

–35.665.310,87

21.034.634,08

–56.699.944,95

–6.699.944,95

–50.000.000,00

—

–35.665.310,87

–35.665.310,87

—

166.016.910,83

423.179.618,22

306.109.371,13

Osoba sporządzająca 

sprawozdanie finansowe

Karina Prądzyńska

Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Wielguszewski

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Tersa

ENERGA ELEKTROWNIE STRASZYN 

Spółka z o.o.
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

bieżący poprzedni

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk netto

Korekty razem:

Amortyzacja

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i

kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów

trwałych

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

- odsetki

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów

trwałych

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wydatki

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Spłaty kredytów i pożyczek

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

—

290.646.462,72

—

21.123.969,31

–8.241.670,16

–54.509.786,95

11.058.544,68

–12.021.329,80

–19.704.643,40

–1.708.307,00

–120.754,24

–2.911,00

–64.126.888,56

226.519.574,16

—

8.250.837,34

—

8.250.837,34

5.711.732,80

2.539.104,54

2.539.104,54

–56.053.924,58

–53.957.664,68

–2.096.259,90

–2.096.259,90

—

–47.803.087,24

—

—

–152.827.102,08

–152.735.557,96

—

–82.376,94

–9.167,18

—

166.016.910,83

—

30.212.998,93

–2.517.830,70

14.493.514,65

–5.506.637,62

–24.386.148,42

30.495.564,31

36.347.822,87

–356.510,49

16.166.774,08

94.949.547,61

260.966.458,44

—

37.759.640,24

41.809,54

37.717.830,70

37.717.830,70

—

—

–178.252.475,11

–20.404.248,11

–157.700.000,00

–157.700.000,00

–148.227,00

–140.492.834,87

—

—

–126.381,71

—

–126.381,71

—

—

1 2 3

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
(w złotych)

ENERGA ELEKTROWNIE STRASZYN 

Spółka z o.o.
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Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania fi-

nansowego Energa Elektrownie Straszyn Sp. z 0.0. z sie-

dzibą w Straszynie, ul. Hoffmanna 5 („Spółka”), na które

składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

661.577.258,44 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy

kończący się tego dnia, wykazujący zysk netto w kwocie

290.646.462,72 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym

za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 137.910.904,76 zł,

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy koń-

czący się tego dnia, wykazujący zwiększenie stanu środ-

ków pieniężnych netto o kwotę 25.889.384,84 zł oraz do-

datkowe informacje i objaśnienia. Dane porównawcze zos-

tały przedstawione na podstawie sprawozdania finanso-

wego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia

2008 r., zbadanego przez inny podmiot uprawniony do ba-

dania, który w dniu 19 marca 2009 r. wydał opinię bez za-

strzeżeń o tym sprawozdaniu finansowym.

Odpowiedzialność Zarządu

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg

rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację

tego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.

nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”)

oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonaw-

czymi i innymi obowiązującymi przepisami. Odpowiedzial-

ność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzyma-

nie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem oraz

rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od

nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań

lub błędów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad

rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgo-

wych stosownych do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone ba-

danie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym

oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących

podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania fi-

nansowego przeprowadziliśmy stosownie do postano-

wień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz Międzyna-

rodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te

nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z za-

sadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia bada-

nia w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że

sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące

podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych niepra-

widłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na

celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i infor-

macji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór

procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny

ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozda-

nia finansowego na skutek celowych działań lub błędów.

Przeprowadzając ocenę tego ryzyka, bierzemy pod uwagę

kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rze-

telną prezentacją sprawozdania finansowego, w celu zapla-

nowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie

zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania

kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje rów-

nież ocenę odpowiedniości stosowanych zasad rachunko-

wości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd

oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Zgromadzenia Wspólników 

ENERGA ELEKTROWNIE STRASZYN Spółka z o.o.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto razem

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

Środki pieniężne na początek okresu

Środki pieniężne na koniec okresu

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

–152.827.102,08

25.889.384,84

25.889.384,84

164.855.662,37

190.745.047,21

48.321,04

–126.381,71

120.347.241,86

120.347.241,86

44.508.420,51

164.855.662,37

26.473,29

1 2 3

Osoba sporządzająca 

sprawozdanie finansowe

Karina Prądzyńska

Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Wielguszewski

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Tersa
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Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody

badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę

do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe

Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. przedstawia rze-

telnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na

dzień 31 grudnia 2009 r., wynik finansowy oraz prze-

pływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia

zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach,

zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi

w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podsta-

wie przepisach wykonawczych jest zgodne z wpływają-

cymi na treść sprawozdania finansowego przepisami

prawa i postanowieniami umowy Spółki oraz zostało

sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych,

we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunko-

wych.

Inne kwestie

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Spółki

uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informa-

cje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są

one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu fi-

nansowym.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 

ENERGA ELEKTROWNIE STRASZYN Spółka z o.o.

odbytego w dniu 25 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 227 § 1 i art. 231 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Energa Elek-

trownie Straszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009

w skład którego wchodzi:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę

661.577.258,44 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy

dwieście pięćdziesiąt osiem 44/100),

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wy-

sokości 290.646.462,72 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy

czterysta sześćdziesiąt dwa 72/100),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wyka-

zujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 137.910.904,76 zł (słownie złotych: sto trzydzieści siedem milionów

dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset cztery 76/100),

Biegły Rewident

Artur Gronkiewicz

nr ewid. 11310

Gdańsk, dnia 26 lutego 2010 r.

Za KPMG Audyt Sp. z o.o.

00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

Dyrektor

Biegły Rewident

Zbigniew Libera

nr ewid. 90047
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Przewodniczący Zgromadzenia

Alina Rocka

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.889.384,84 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów osiem-

set osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 84/100),

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta wszystkimi 471.648 głosami za.

UHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 

ENERGA ELEKTROWNIE STRASZYN Spółka z o.o.

odbytego w dniu 25 maja 2010 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 K.s.h. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Energa Elektrownie Stra-

szyn Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie postanowiło podzielić zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 

31 grudnia 2009 r. w wysokości 290.646.462,72 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści

sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa 72/100), w następujący sposób:

— kwotę 23.500.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy 87/100), przeznaczyć na kapitał za-

pasowy Spółki,

— kwotę 267.146.462,72 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy czte-

rysta sześćdziesiąt dwa 72/100), przeznaczyć na dywidendę.

§ 2

Ustalenie dnia wypłaty dywidendy – w terminie do dwóch miesięcy po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Wspól-

ników dotyczącej podziału zysku netto za 2009 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała została podjęta wszystkimi 471.648 głosami za.
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