
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek innych niż banki, 
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 01/01/2020

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 31/12/2020

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 12/04/2021

KodSprawozdania SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki 
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba podmiotu

Województwo podlaskie

Powiat ŁOMŻA

Gmina ŁOMŻA

Miejscowość ŁOMŻA

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD
3821Z
OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Identyfikator podatkowy NIP 7182141832

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000557179

Adres

Adres polski

Kraj
PL
POLSKA

Województwo podlaskie

Powiat ŁOMŻA

Gmina ŁOMŻA

Nazwa ulicy AKADEMICKA

Numer budynku 22

Numer lokalu

Nazwa miejscowości ŁOMŻA
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Kod pocztowy 18-400

Nazwa urzędu pocztowego ŁOMŻA

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01/01/2020

Data do 31/12/2020

Założenie kontynuacji działalnności

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

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak 
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji),

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z 
zachowaniem zasady ostrożności.Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Grunty wyceniane są 
według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są 
według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa ŚT pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki 
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne ich 
zużycie.Grunty nie są amortyzowane. Cena nabycia i koszt wytworzenia ŚT w budowie obejmuje ogół kosztów 
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia 
do używania.Wartość ŚT w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności 
wskazujących na trwałą utratę ich wartości. ŚT w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i 
oddania do użytkowania.Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są 
według ceny nabycia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen przeciętnych /pierwsze 
weszło-pierwsze wyszło/ ostatnie weszło-pierwsze wyszło/ szczegółowej identyfikacji cen. Należności i zobowiązania (w 
tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Krajowe 
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.Kapitał zakładowy wykazuje 
się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących 
przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych 
w czasie zalicza się przede wszystkim prenumeratę czasopism, ubezpieczenia, podatek VAT do rozliczenia w następnych 
okresach, prowizję od udzielonej gwarancji bankowej.Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki 
przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę 
można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się 
przede wszystkim wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane 
w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego – koszty termicznej utylizacji odpadów,rezerwy na przyszłe 
świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe. Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanej dotacji z PUP i UE na zakup ŚT,tworzonego funduszu 
rekultywacyjnego na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją i nadzorem kwatery nr 1 i nr 3  
znajdujących się na składowisku odpadów.W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 
rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 
przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Szczegółowy opis w 
załącznikunr1.

ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności 
finansowej, oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i
strat.Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub 
odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim 
przychody ze sprzedaży odpadów z segregacji, przychody ze sprzedaży produktu "Łomżyniaczek", przychody z przyjęcia 
odpadów w celu ich unieszkodliwienia i utylizacji, przychody z prowadzenia PSZOK i inne usługi. Przychodem ze 
sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od 
towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W 
przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się sprzedaż zużytego oleju.Pozostałe 
przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające 
na wynik finansowy.Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są 
to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w 
budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów 
inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.
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ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w PLN, zawiera dane finansowe za rok 2020 oraz porównywalne dane 
finansowe za rok obrotowy 2019. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

pozostałe

Bilans

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Aktywa razem 37 415 670,28 34 136 682,50

Aktywa trwałe 32 751 149,74 23 859 083,05

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe 31 667 251,74 22 734 377,05

Środki trwałe 31 416 103,90 21 475 010,55

grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

285 792,00 285 792,00

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

17 219 575,17 18 253 012,39

urządzenia techniczne i maszyny 13 177 002,19 1 967 325,75

środki transportu 608 028,29 853 391,73

inne środki trwałe 125 706,25 115 488,68

Środki trwałe w budowie 251 147,84 1 034 366,50

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 225 000,00

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki
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– inne długoterminowe aktywa 
finansowe

w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa 
finansowe

w pozostałych jednostkach

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa 
finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 083 898,00 1 124 706,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

1 083 898,00 1 124 706,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 4 664 520,54 10 277 599,45

Zapasy 0,00 5 830,88

Materiały 0,00 5 830,88

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i usługi

Należności krótkoterminowe 1 475 292,54 1 692 448,12

Należności od jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

inne

Należności od pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy
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inne

Należności od pozostałych jednostek 1 475 292,54 1 692 448,12

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty:

1 288 821,80 1 484 876,12

– do 12 miesięcy 1 288 821,80 1 484 876,12

– powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

22 561,00 206 852,00

inne 163 909,74 720,00

dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe 2 973 024,77 8 498 010,81

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 973 024,77 8 498 010,81

w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe

w pozostałych jednostkach

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne

2 973 024,77 8 498 010,81

– środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach

2 973 024,77 8 498 010,81

– inne środki pieniężne

– inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 216 203,23 81 309,64

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Udziały (akcje) własne

Pasywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Pasywa razem 37 415 670,28 34 136 682,50

Kapitał (fundusz) własny 10 746 684,30 17 327 191,28
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Kapitał (fundusz) podstawowy 18 383 000,00 18 383 000,00

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji)

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

– tworzone zgodnie z umową (statutem) 
spółki

– na udziały (akcje) własne

Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 106 810,02 -1 063 720,48

Zysk (strata) netto -4 529 505,68 7 911,76

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 668 985,98 16 809 491,22

Rezerwy na zobowiązania 5 513 020,68 5 862 928,21

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne

721 972,68 605 828,21

– długoterminowa 657 945,25 518 068,74

– krótkoterminowa 64 027,43 87 759,47

Pozostałe rezerwy 4 791 048,00 5 257 100,00

– długoterminowe

– krótkoterminowe 4 791 048,00 5 257 100,00

Zobowiązania długoterminowe 4 861 436,87 3 275 010,47

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 4 861 436,87 3 275 010,47

kredyty i pożyczki 4 861 436,87 3 275 010,47

z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

inne zobowiązania finansowe

zobowiązania wekslowe

inne

Zobowiązania krótkoterminowe 6 055 160,33 4 571 851,78

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

– do 12 miesięcy
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– powyżej 12 miesięcy

inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, 
w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6 019 449,27 4 546 103,77

kredyty i pożyczki 1 300 572,00 1 000 572,00

z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

inne zobowiązania finansowe

z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

1 868 632,38 508 140,77

– do 12 miesięcy 1 868 632,38 508 140,77

– powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

2 408 479,84 2 574 171,50

z tytułu wynagrodzeń 259 565,88 424 406,92

inne 182 199,17 38 812,58

Fundusze specjalne 35 711,06 25 748,01

Rozliczenia międzyokresowe 10 239 368,10 3 099 700,76

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 239 368,10 3 099 700,76

– długoterminowe 9 160 234,07 2 853 105,59

– krótkoterminowe 1 079 134,03 246 595,17

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17 027 385,35 16 985 058,84

– od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 026 985,95 16 984 746,84
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Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów

399,40 312,00

Koszty działalności operacyjnej 21 880 317,81 17 167 438,20

Amortyzacja 2 467 977,15 2 000 515,42

Zużycie materiałów i energii 1 447 905,87 1 325 737,59

Usługi obce 10 443 529,03 6 973 155,55

Podatki i opłaty, w tym: 1 459 041,82 1 087 576,25

– podatek akcyzowy

Wynagrodzenia 4 435 578,84 4 346 702,51

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

1 185 445,38 1 111 657,11

– emerytalne 402 375,38 393 163,10

Pozostałe koszty rodzajowe 440 839,72 322 093,77

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4 852 932,46 -182 379,36

Pozostałe przychody operacyjne 620 990,76 276 051,31

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

Dotacje 586 852,76 273 319,60

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 34 138,00 2 731,71

Pozostałe koszty operacyjne 121 299,84 9 997,33

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 161,97 4 076,02

Inne koszty operacyjne 120 137,87 5 921,31

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4 353 241,54 83 674,62

Przychody finansowe 16 500,95 44 904,19

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Od jednostek powiązanych, w tym:

– w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

Od jednostek pozostałych, w tym:

– w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 16 500,95 44 904,19

– od jednostek powiązanych
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Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

– w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe 151 957,09 102 915,05

Odsetki, w tym: 151 957,09 102 915,05

– dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

– w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Zysk (strata) brutto (F+G–H) -4 488 697,68 25 663,76

Podatek dochodowy 40 808,00 17 752,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)

Zysk (strata) netto (I–J–K) -4 529 505,68 7 911,76

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17 327 191,28 17 319 279,52

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach

17 327 191,28 17 319 279,52

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 18 383 000,00 18 383 000,00

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

zwiększenie (z tytułu)

– wydania udziałów (emisji akcji)

zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia udziałów (akcji)

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu

18 383 000,00 18 383 000,00

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)
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– podziału zysku (ponad 
wymaganą ustawowo minimalną 
wartość)

zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na 
koniec okresu

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 
wyceny

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 055 808,72 -1 063 720,48

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 911,76 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości

– korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

7 911,76 0,00

zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenie (z tytułu) 7 911,76 0,00

- podział zysku 7 911,76 0,00

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 063 720,48 -1 063 720,48

– zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości

– korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

-1 063 720,48 -1 063 720,48

zwiększenie (z tytułu) -2 051 001,30 0,00
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– przeniesienia straty z lat 
ubiegłych do pokrycia

-koszty roku 2019 nie ujęte w tym 
roku

-2 051 001,30 0,00

zmniejszenie (z tytułu) 7 911,76 0,00

- przeznaczenie zysku roku 2019 
na pokrycie straty

7 911,76 0,00

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 106 810,02 -1 063 720,48

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 106 810,02 -1 063 720,48

Wynik netto -4 529 505,68 7 911,76

zysk netto 0,00 7 911,76

strata netto -4 529 505,68 0,00

odpisy z zysku

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10 746 684,30 17 327 191,28

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

0,00 0,00

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5 524 986,04 5 433 903,38

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 524 986,04 5 433 903,38

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 8 498 010,81 3 064 107,43

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 973 024,77 8 498 010,81

– o ograniczonej możliwości dysponowania 925 887,53 941 252,73

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Zysk (strata) netto -4 529 505,68 7 911,76

Korekty razem 995 066,06 6 030 077,87

Amortyzacja 2 467 977,15 2 000 515,42

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 135 456,14 58 010,86

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -349 907,53 3 549 471,44

Zmiana stanu zapasów 5 830,88 182,70
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Zmiana stanu należności 217 155,58 277 301,63

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów

1 183 308,55 946 175,65

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -601 609,85 -791 258,47

Inne korekty -2 063 144,86 -10 321,36

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I
±II)

-3 534 439,62 6 037 989,63

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Wpływy 16 500,95 44 904,19

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 16 500,95 44 904,19

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 16 500,95 44 904,19

– zbycie aktywów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych

– odsetki 16 500,95 44 904,19

– inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 11 400 851,84 1 490 445,17

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

11 400 851,84 1 265 445,17

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

– nabycie aktywów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0,00 225 000,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
(I–II)

-11 384 350,89 -1 445 540,98
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Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Wpływy 10 546 333,56 1 944 941,78

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału

Kredyty i pożyczki 2 886 998,40 0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 7 659 335,16 1 944 941,78

Wydatki 1 152 529,09 1 103 487,05

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 000 572,00 1 000 572,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego

Odsetki 151 957,09 102 915,05

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 9 393 804,47 841 454,73

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Załącznik nr 1. Zastosowane zasady i metody rachunkowości.

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. Zalacznik_nr_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Załącznik nr 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. Zalacznik_nr_2.pdf

Strona 13



Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. 
Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący -4 488 697,68

Rok poprzedni 25 663,76

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla 
celów podatkowych), w tym:

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 574 709,20Wartość łączna 262 998,24

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 574 709,20z innych źródeł przychodów 262 998,24

Rok bieżący Rok poprzednidofinansowanie zakupu środka trwałego (amortyzacja)

Wartość łączna 574 709,20Wartość łączna 262 998,24

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 574 709,20z innych źródeł przychodów 262 998,24

Artykuł 17

Ustęp 1

Punkt 21

Litera

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 1 203,83Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 1 203,83z innych źródeł przychodów

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 1 203,83Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 1 203,83z innych źródeł przychodów

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 0,00Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodówz innych źródeł przychodów
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E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 761 794,20Wartość łączna 326 694,24

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 761 794,20z innych źródeł przychodów 326 694,24

Rok bieżący Rok poprzedniamortyzacja środka trwałego z dofinansowania PUP i UE

Wartość łączna 574 709,20Wartość łączna 262 998,24

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 574 709,20z innych źródeł przychodów 262 998,24

Artykuł 16

Ustęp 1

Punkt 48

Litera

Rok bieżący Rok poprzedniwpłaty na PFRON

Wartość łączna 82 022,00Wartość łączna 60 447,00

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 82 022,00z innych źródeł przychodów 60 447,00

Artykuł 16

Ustęp 1

Punkt 36

Litera

Rok bieżący Rok poprzednizapłacone kary

Wartość łączna 100 063,00Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 100 063,00z innych źródeł przychodów

Artykuł 16

Ustęp 1

Punkt 18

Litera

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 5 000,00Wartość łączna 3 249,00

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 5 000,00z innych źródeł przychodów 3 249,00
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F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 5 100 052,93Wartość łączna 5 465 124,53

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 5 100 052,93z innych źródeł przychodów 5 465 124,53

Rok bieżący Rok poprzednirezerwa na koszty termicznej utylizacji odpadów -
spalanie

Wartość łączna 4 791 048,00Wartość łączna 5 250 500,00

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 4 791 048,00z innych źródeł przychodów 5 250 500,00

Artykuł 15

Ustęp 4

Punkt

Litera e

Rok bieżący Rok poprzednirezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno 
- rentowe

Wartość łączna 116 144,47Wartość łączna 147 371,44

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 116 144,47z innych źródeł przychodów 147 371,44

Artykuł 15

Ustęp 4

Punkt

Litera e

Rok bieżący Rok poprzedniskładki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP płatnika 
za m-ce XI i XII

Wartość łączna 120 582,62Wartość łączna 56 577,07

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 120 582,62z innych źródeł przychodów 56 577,07

Artykuł 16

Ustęp 1

Punkt 57

Litera a

Rok bieżący Rok poprzedninie zapłacone odsetki

Wartość łączna 26 614,84Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 26 614,84z innych źródeł przychodów

Artykuł 16

Ustęp 1

Punkt 11
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Litera

Rok bieżący Rok poprzedniwynagrodzenia z tytułu innych umów - nie wypłacone

Wartość łączna 17 713,46Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 17 713,46z innych źródeł przychodów

Artykuł 16

Ustęp 1

Punkt 57

Litera

Rok bieżący Rok poprzednikoszty odpisu na ZFŚS przekazane w 01/2021 r.

Wartość łączna 26 787,57Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 26 787,57z innych źródeł przychodów

Artykuł 16

Ustęp 1

Punkt 9

Litera b

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 1 161,97Wartość łączna 10 676,02

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 1 161,97z innych źródeł przychodów 10 676,02

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 7 364 678,37Wartość łączna 2 022 809,63

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 7 364 678,37z innych źródeł przychodów 2 022 809,63

Rok bieżący Rok poprzedniwypłacone wynagrodzenia z tytułu innych umów

Wartość łączna 0,00Wartość łączna 15 359,46

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodówz innych źródeł przychodów 15 359,46

Artykuł 15

Ustęp 4

Punkt

Litera g

Rok bieżący Rok poprzednizapłacone składki na ub. społeczne, FP, FGŚP płatnika

Wartość łączna 56 577,07Wartość łączna 134 216,15
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z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 56 577,07z innych źródeł przychodów 134 216,15

Artykuł 15

Ustęp 4

Punkt

Litera h

Rok bieżący Rok poprzedniwykorzystanie utworzonych rezerw

Wartość łączna 5 257 100,00Wartość łączna 1 855 000,00

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 5 257 100,00z innych źródeł przychodów 1 855 000,00

Artykuł 15

Ustęp 4

Punkt

Litera e

Rok bieżący Rok poprzednizapłacone odsetki

Wartość łączna 0,00Wartość łączna 18 234,02

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodówz innych źródeł przychodów 18 234,02

Artykuł 15

Ustęp 4

Punkt

Litera e

Rok bieżący Rok poprzednikoszty poniesione w 2020 roku dotyczące roku 2019 
odniesione na kapitał własny

Wartość łączna 2 051 001,30Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 2 051 001,30z innych źródeł przychodów

Artykuł 15

Ustęp 1

Punkt

Litera

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 0,00Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodówz innych źródeł przychodów
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I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

Rok bieżący Rok poprzedni

Wartość łączna 0,00Wartość łączna

z zysków kapitałowychz zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodówz innych źródeł przychodów

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący -6 567 441,00

Rok poprzedni 3 531 674,00

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący 0,00

Rok poprzedni 671 018,00
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