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Zarys istotnych zdarzeń 
 

Na przestrzeni 2012 roku Miasto Gorzów było udziałowcem czterech spółek  
z ograniczona odpowiedzialnością, posiadało akcje w dwóch spółkach akcyjnych  
a także było donatorem trzech fundacji (z czego dwie Fundacje zostały w 2012 roku 
zlikwidowane). 

Działania, jakie Miasto podejmowało w ciągu całego roku, które dotyczyły 
bezpośrednio i  pośrednio wyżej wymienionych jednostek miały na celu przede 
wszystkim: 

 rozwój miasta 

 rozwój regionu (obszar Związku Celowego Gmin MG-6) 

 realizację zadań ważnych dla mieszkańców poprzez doinwestowanie 
komunalnych spółek i fundacji, 

 pomoc w uzyskaniu środków unijnych, 

 zmniejszenie stopnia bezrobocia, 

 pobudzenie rozwoju gospodarczego. 
 
W lipcu 2012 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
podpisało umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6”. Podpisano 
również w lipcu umowę na wykonanie usługi Inżyniera dla  Projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego 
Gmin MG-6. Wykonawcą usługi jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych EKO-INWEST S. A. i POLDEK Dionizy Polikowski. W sierpniu 
podpisano umowę z CURULIS S. C. z Poznania, której przedmiotem jest 
świadczenie usług doradztwa finansowego w zakresie przygotowania niepublicznej 
emisji obligacji kuponowych, z których środki zostaną przeznaczone na realizację 
Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
We wrześniu podpisano umowę z konsorcjum firm WUPRINŻ S.A.                              
i  POL DRÓG PIŁA Sp. z o. o. na wykonanie kontraktu pn. „Budowa i renowacja sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.” realizowanych w ramach 
Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku 
Celowego Gmin MG-6”. 
 
W sierpniu 2012  roku Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. podjął decyzję  
o realizacji przedsięwzięcia pod tytułem: Centrum badawczo – wdrożeniowe         
„Eko – innowacje” w Stanowicach w gminie Bogdaniec. Centrum jest położone           
na terenach należących do ZUO Sp. z o. o. w Stanowicach gm. Bogdaniec. Misją 
Centrum jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę platformy 
współpracy przemysłu z nauką. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się  
m. in.: budowę linii badawczej do analiz możliwości oczyszczania osadów, ścieków  
i odcieków z wykorzystaniem glinokrzemianów; budowę linii do badań procesów 
zgazowania różnych substancji wraz z badaniem energii cieplnej uzyskiwanej 
podczas zgazowania przy jednoczesnej analizie korelacji, różnych parametrów 
wpływających na prowadzenie procesu; budowę linii do badań nad efektywnym 
recyklingiem odpadów elektronicznych, w tym różnych rodzajów baterii, przewodów 
elektrycznych i innych; rozbudowę i modernizację laboratorium fizyko – chemicznego 
wraz z doposażeniem w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową; aktywne 
poszukiwanie nowatorskich rozwiązań  celu rozpoczęcia bądź kontynuacji prac 
badawczo – wdrożeniowych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 
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naukowymi; stworzenie w ramach CBW Eko – innowacje inkubatora 
technologicznego nastawionego na badania, wdrożenia i transfer technologii  
w obszarach odpadów, recyklingu i ekologii dającego możliwość wynajmu 
pomieszczeń oraz testowania, inkubacji i wdrożeń innowacyjnych pomysłów 
pochodzących ze środowiska małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest jednym 
z elementów nowo tworzonego Parku Naukowo – Przemysłowego, który powstaje 
dzięki współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Klastra Metalowego oraz 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o. o.  w roku 2012 
obchodziła swoje 10-lecie.  Przez cały rok organizowane  były imprezy o charakterze 
sportowym, promocyjnym i rekreacyjnym. Przyjęły one formę wystaw, pikniku, 
zawodów ogólnopolskich, dni otwartych a także audycji radiowych i telewizyjnych. 
Rok 2012 był to rok wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją  
i przebudową saun. Sauny te wymagały gruntownej przebudowy i w ramach ich 
modernizacji zanotowano wzrost przychodów z tej usługi. W 2012 roku nastąpił 
spadek sprzedaży biletów, co jest spowodowane pogorszeniem gospodarki kraju, 
pogłębiającym się bezrobociem, spadkiem dochodów w gospodarstwach domowych. 
Świadczone przez „Słowiankę” usługi nie są usługami pierwszej potrzeby, dlatego 
zmniejszyła się liczba mieszkańców korzystająca z usług basenowych, co przełożyło 
się na obniżenie wyniku finansowego. W roku 2013 „Słowianka” planuje zawiązać 
spółkę celową oraz poprawić wskaźniki ekonomiczne.  
 
Jednym z ważniejszych działań Gorzowskiego Rynku Hurtowego  S. A.   
zrealizowanych przez w 2012 roku był remont dachu oraz świetlików Hali nr 2            
o łącznej powierzchni 6.000 m2. Poprawiono także estetykę targowiska detalicznego 
w związku z otwarciem galerii Nova Park. Zarząd Spółki planował przeniesienie 
targowiska detalicznego  do Hali nr 3, co spotkało się z brakiem akceptacji ze strony 
handlujących. Pomimo prowadzonych negocjacji nie zrealizowano tego planu              
i zadecydowano o pozostawieniu targowiska w bieżącej lokalizacji do końca lutego 
2013 roku. W pierwszym półroczu 2012 roku odbył się kolejny „Kiermasz Krzewów      
i Kwiatów WIOSNA 2012 – WEEKEND Z OGRODEM”. Stworzono także projekt 
porozumienia w sprawie przebudowy Bramy-A Cmentarza Komunalnego przy          
ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. Na przełomie sierpnia i września współorganizowano 
targi „Lubuskie Kulinaria Regionalne”. Realizacja rozpoczętego w 2011 roku zadania, 
polegającego na administrowaniu Bulwarem Nadwarciańskim jest dla Spółki GRH 
obszarem dochodowym. 
 
Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w 2012 roku 
podpisało kolejne umowy na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi przy  
ul. Okólnej i Górze Powstańców. Starano się, podobnie jak w latach ubiegłych,  
o pozyskanie niezbędnych środków finansowych na przedsięwzięcia inwestycyjne. 
Uruchomiono nowy tytuł inwestycyjny: Budowa budynku mieszkalnego  
4 – kondygnacyjnego, wielorodzinnego z mieszkaniami na wynajem przy ul. Ordona  
i Prądzyńskiego w Gorzowie Wlkp. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. w Kostrzynie jest 
jedną z czternastu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które są 
konkurencyjne wobec siebie pod względem ofert inwestycyjnych. Wyniki, jakie 
osiągają poszczególne strefy są w dużym stopniu uzależnione od atrakcyjności 
inwestycyjnej regionów, w jakich się znajdują. Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna jest oceniana jako jedna z najlepszych stref. Pod względem 
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ilości ważnych zezwoleń K-SSSE zajmuje miejsce 6 spośród 14. Biorąc pod uwagę 
poniesione nakłady inwestycyjne poniesione przez inwestorów – zajmuje miejsce 8  
a pod względem ilości utworzonych nowych miejsc pracy zajmuje miejsce 7. 
W 2012 r. K-S SSE S. A. wydała 8 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Na terenie K-SSSE działają 82 firmy, 7 jest w budowie, 18 nie podjęło 
jeszcze działalności a 23 firmy posiadają po 2 lub więcej zezwoleń.  
 
Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w 2012 roku działalność 
statutową realizowała w dwóch pionach: inkubatora i fundacji. Do ważniejszych 
przedsięwzięć w 2012 roku zaliczyć należy: przeprowadzenie szkolenia  
pt. „Zewnętrzne źródła finansowania ze środków UE” oraz szkolenia pt. „Prawne 
aspekty wyboru formuły działalności klastrów”. W maju Fundacja zorganizowała 
konferencję pt. „Rola trans granicznej sieci i klastrów w rozwoju gospodarki 
Euroregionu”. 
 
Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, której celem było wspieranie 
działań szkolnictwa wyższego oraz policealnego w Gorzowie Wlkp., wspomaganie 
ich przedsięwzięć i udzielanie pomocy materialnej najzdolniejszym studentom 
(słuchaczom) oraz wykładowcom, została zlikwidowana 28 grudnia 2012 roku. 
Fundacja zaspokoiła wszystkie swoje wierzytelności i zapłaciła wszystkie swoje 
zobowiązania. Po zaspokojeniu wierzycieli i spłacie zobowiązań Fundacja na dzień 
likwidacji nie posiadała majątku. 
 
Fundacja Rozwoju Instytutu Wychowania Fizycznego AWF „ACADEMIA”, której 
celem było udzielanie wszechstronnej pomocy materialnej i organizacyjnej  
w działalności Instytutu Wychowania Fizycznego, została zlikwidowana 30 listopada 
2012 r. Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczono wyłącznie   
na działalność Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. 
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Informacje o działalności spółek i fundacji  z udziałem Miasta             
Gorzowa Wlkp.  w 2012 roku. 

 

I. Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji   Sp. z o. o. 
w Gorzowie Wlkp. 

 
1. Kapitał podstawowy Spółki na początku roku 2012 wynosił 194.175.500,00 zł         

i dzielił się na 388.351 udziałów po 500 zł każdy. W ciągu roku jego wielkość nie 
zmieniła się. Struktura udziałów przedstawiała się następująco: 
 83,34% kapitału i 323.675 udziałów za 161.837.500 zł – Miasto Gorzów 

Wlkp., 
 6,90% kapitału i 26.799 udziałów za 13.399.500 zł – Gmina Kłodawa, 
 3,86% kapitału i 14.975 udziałów za 7.487.500 zł – Gmina Deszczno, 
 1,41% kapitału i 5.473 udziałów za 2.736.500 zł – Gmina Lubiszyn, 
 2,70% kapitału i 10.477 udziałów za 5.238.500 zł – Gmina Santok, 
 1,77% kapitału i 6.857 udziałów za 3.428.500 zł – Gmina Bogdaniec, 
 0,02% kapitału i 95 udziałów za 47.500 zł – pozostali wspólnicy. 

 
2. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zaopatrzenie w wodę, odbiór  

i przerób ścieków z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego, 
świadczenie usług w zakresie technologii wody i ścieków, obsługa procesów 
inwestycyjnych a także świadczenie usług w zakresie sieci i instalacji wodno – 
kanalizacyjnych, robót mechanicznych, elektrycznych, transportowo – 
sprzętowych i magazynowych. W roku 2012 sprzedaż wody w jednostkach 
naturalnych wyniosła 5.307,01 tys. m3, zmniejszając się w porównaniu z rokiem 
2011 o 103,41 tys. m3, tj. o 1,9%. W podziale na poszczególne grupy odbiorców 
sprzedaż wody przedstawiała się następująco: 

 gospodarstwa domowe 4.449,66 tys. m3, mniej od 2011 r. o 96,93 tys. m3,  
tj. o 2,1% (udział w sprzedaży wyniósł 83,85%), 

 zakłady przemysłowe 238,9 tys. m3, więcej od 2011 r. o 13,61 tys. m3,  
tj. o 6,0% (udział w sprzedaży wyniósł 4,50%), 

 inni odbiorcy 618,45 tys. m3, mniej od 2011 r. o 20,09 tys. m3, tj. o 3,1% 
(udział w sprzedaży wyniósł 11,65%). 

Produkcja wody wyniosła 6.613,48 tys. m3. Strata wody w sieci była niższa niż w 
roku 2011 o 153,86 tys. m3 i wynosiła 736,83 tys. m3, co stanowiło 11,40% wody 
wtłoczonej. Wskaźnik ten był niższy niż w 2011 r. o 1,21% a także niższy od 
planowanego o 2,13%.  W 2012 roku ilość odprowadzonych i oczyszczonych 
ścieków wyniosła 5.284,31 tys. m3. Plan został wykonany w 95,2%. W stosunku 
do roku 2011 ilość ścieków zmniejszyła się o 107,36 tys. m3, tj. o 2,0%.             
Ilość ścieków od poszczególnych odbiorców przedstawiała się następująco:  

 gospodarstwa domowe – 4.112,73 tys. m3 (niższa od 2011 roku  
o 34,29 tys. m3, tj. o 0,8%), udział w ilości odbieranych ścieków wynosił 
77,83%, 

 zakłady przemysłowe – 467,92 tys. m3 (niższa od 2011 roku  
o 55,11 tys. m3, tj. o 10,5%), udział w ilości odbieranych ścieków wynosił 
8,85%, 

 inni odbiorcy – 703,65 tys. m3 (niższa od 2011 roku o 17,97 tys. m3,  
tj. o 2,5%), udział w ilości odbieranych ścieków wynosił 13,32%. 

 
W roku 2011 oczyszczalnia ścieków przyjęła i oczyściła 6.574.040 m3 ścieków 
dopływających kanalizacją z miasta Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych związku 
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MG-6 oraz dostarczanych wozami asenizacyjnymi. Ścieków dowożonych 
dostarczono 74.000 m3. Stanowi to 1,1% ogólnej ilości oczyszczanych ścieków. 
Sprawność oczyszczalni jest dostosowana do aktualnych wymagań prawa i jest 
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.01.2009 r. 
Technologia oczyszczania ścieków polegała na biologicznym procesie osadu 
czynnego, poprzedzonym mechanicznym oczyszczeniem ścieków: na kratach,  
w piaskownikach i osadniku wstępnym. W efekcie procesu oczyszczania ścieków 
powstają osady. Podlegają one obróbce technologicznej, która polega na ich 
stabilizacji w procesie fermentacji metanowej oraz odwodnieniu ustabilizowanych 
osadów na zagęszczarkach mechanicznych i wirówkach. Od 2008 roku                
w oczyszczalni ścieków pracuje układ kogeneracji do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła z biogazu. W 2012 roku w procesie kogeneracji 
wyprodukowano 1.080.291 kWh energii elektrycznej. Energia elektryczna              
z kogeneracji zaspokaja 23% zapotrzebowania oczyszczalni ścieków. Osady 
ściekowe wytwarzane w oczyszczalni ścieków w roku 2012 były odwadniane 
mechanicznie, a następnie magazynowane w miejscu magazynowania osadów. 
Było tak do marca 2012 roku. W marcu 2012 roku firma ZUO Sp. z o. o.                
w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła odbiór osadów bezpośrednio spod wirówek i ich 
zagospodarowanie na gruntach – do uprawy roślin nie przeznaczonych do 
spożycia i produkcji pasz. W ciągu roku 2011 firma ZUO Sp. z o. o. w ramach 
zawartych umów odbierała osad zgromadzony w miejscu magazynowania              
i stosowała osad na gruntach do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia      
i produkcji pasz. 

 
3. Planowany zakres remontów na 2012 rok zakładał poniesienie nakładów 

finansowych w kwocie 2.440,0 tys. zł. Ogółem w roku 2012 Spółka na remonty 
poniosła nakłady finansowe w wysokości 3.089,52 tys. zł, w tym remonty 
wykonane systemem zleconym (usługi obce) oraz remonty wykonane siłami 
własnymi. Główne zadania remontowe skoncentrowano na obiektach  
i urządzeniach: 

 Wydziału Sieci Wodociągowej na kwotę 1.326,98 tys. zł. Dokonano remontu: 
budynku administracyjnego, garaży, komór zasuw na rurociągu  Ø 1000,  sieci 
wodociągowych i przyłączy, 

 Wydziału Produkcji Wody na kwotę 416,74 tys. zł. Przeprowadzono                 
w Siedlicach remonty: ogrodzeń, kotłowni, zbiorników kontaktowych, wież 
napowietrzających, urządzeń do dezynfekcji wody, pomp i dmuchaw, 
rurociągów, armatury i uzbrojenia rurociągów technologicznych, studni, 
budynków i dachów. Przeprowadzono  w Kłodawie remonty: rurociągów, 
armatury oraz urządzeń pomiarowych, pomp, budynku, dróg, chodników           
i ogrodzeń. Przeprowadzono w Maszewie remonty: studni, budynków, 
pomieszczeń, pomp oraz przeprowadzono remont ogrodzenia Stacji Pomp 
Walczaka, 

 Wydziału Kanalizacji na kwotę 223,41 tys. zł. Działania polegały na remoncie: 
pomieszczeń w budynku socjalno – biurowym, naprawie dróg  
i wjazdów do garaży, drobnego sprzętu pomocniczego, przepompowni 
ścieków, naprawie uszkodzonych kanałów sanitarnych, naprawie pomp 
ciśnieniowych, regulacji i wymianie włazów w Gorzowie Wlkp. oraz gminach 
MG-6, 

 Wydziału Oczyszczalni Ścieków na kwotę 538,87 tys. zł. Remonty dotyczyły: 
wirówki ALFA - LAVAL, zabezpieczenia antykorozyjnego barierek, stacji 
zmiękczania wody w kotłowni technologicznej, klatki schodowej, korytarzy        
i pomieszczeń budynku socjalnego, reaktora DNO/DF, pompowni recyrkulatu 
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zewnętrznego, napędów zgarniaczy piasku, dachów budynków technicznych 
oraz remontów bieżących.  

 
Plan inwestycji na rok 2012 zakładał poniesienie nakładów finansowanych          
ze środków własnych w wysokości 12.813,35 tys. zł. Nakłady ogółem na środki 
trwałe w budowie wyniosły 10.789,9 tys. zł. PWiK w ramach planu inwestycji oraz 
modernizacji zrealizowało zamierzenia inwestycyjne związane z: 

 rozbudową sieci wodociągowej na podstawie umów z osobami fizycznymi  
i podmiotami gospodarczymi na terenach Gorzowa Wlkp. (ulica Niwicka, 
Owcza, Wyszyńskiego, Siedlicka, Szenwalda, Dworska, Strażacka, 
Deszczowa, Podmiejska, Małorolnych, Bazaltowa – Boczna,  
Al. 11 listopada); gminy Santok (w miejscowości Wawrów w ul. Malinowej), 
gminy Deszczno (w miejscowości Deszczno ul. Słoneczna, Osiedle 
Poznańskie ul. Zielna, w miejscowości Ciecierzyce, w Łagodzinie,  
w Krasowcu i w Gliniku) a także  na terenach gminy Kłodawa  
(w miejscowości Kłodawa w ulicach: Chwalęcicka, Jeziorna, Sezamkowa, 
Kwiatowa, w miejscowości Chwalęcice od ul. Ogrodowej do ul. Lipowej)  
i gminy Bogdaniec (w miejscowości Bogdaniec w ul. Cmentarnej), 

 rozbudową i modernizacją urządzeń kanalizacyjnych, w ramach których 
wykonano renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej, wymianę kanału 
tłocznego w ul. Podmiejskiej, budowę kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Chwalęcice oraz modernizację przepompowni ścieków  
w zakresie likwidacji odorów, 

 zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania eksploatowanych urządzeń 
wodociągowych, w ramach czego wykonano modernizację Stacji Pomp „Strefa 
Ekonomiczna”, modernizację monitoringu pracy Stacji Pomp Górczyn, 
modernizację sieci wody surowej na ujęciu ZUW Siedlice, wymianę rurociągu 
w ul. Lipowej Chwalęcice gm. Kłodawa, modernizację systemu napowietrzania 
wody ZW Kłodawa, modernizację sieci wodociągowej w ul. Walczaka, 
modernizację budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich, modernizację sieci 
wodociągowej i przyłączy wraz z węzłami zasuw i hydrantami na terenie miasta 
Gorzowa i gmin, budowę garażu dwustanowiskowego przy ul. Śląskiej, 
modernizację rynien, rur spustowych, opierzeń blacharskich, ogniomurków        
i zwieńczeń dachowych, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku 
garażowego przy ul. Śląskiej, projekt, odwiert, likwidację i podłączenie studni w 
Siedlicach, modernizację techniczną stacji pomp, modernizację budynku krat, 
termomodernizację budynku administracyjno – laboratoryjnego, budowę 
wiatrołapu przed wejściem do Biura Obsługi Klienta, modernizację budynku 
administracyjnego przy ul. Kosynierów Gdyńskich. 

 
W ramach planu inwestycji na 2012 rok założono kontynuowanie prac związanych     
z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na 
obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”. Wydatki związane z realizacją tego 
Projektu zostaną pokryte w ok. 61,6% ze środków Funduszu Spójności. 
 
 Z wykonania Planu inwestycji na 2012 rok częściowo zostały zrealizowane 
następujące zadania: 

 aktualizacja programów funkcjonalno – użytkowych dla Kontraktów 9,10,11 
realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC – Żółta Książka, 

 Inżynier dla Projektu, 

 pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem JRP (szkolenia, delegacje, 
doradztwo, odszkodowania, operaty, działania promocyjne, niezbędne opłaty). 
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Nie zrealizowano natomiast zadania: Roboty budowlane objęte Projektem. 
 

3. Na dzień 31 grudnia 2012 roku środki trwałe w budowie uzyskały wartość 
17.550.726,23 zł, w tym nakłady 14.665.352,26 zł dotyczące Projektu MG-6. 

 
4. W 2012 roku Spółka PWiK wypracowała zysk netto w wysokości  

2.277.924,92 zł. Analizę sytuacji ekonomiczno - finansowej stanowi   Załącznik   
Nr 1 do niniejszego opracowania. 

 
5. Średnie zatrudnienie w pełnych etatach w 2012 roku wyniosło 261 etatów,  

w tym: 171 etaty to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych  
a 90 etatów to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych. 

 
6. Zarząd Spółki  - był następujący: 

 Bogusław Andrzejczak – Prezes Zarządu, 

 Zenon Kaczmarek – Członek Zarządu – Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych – do maja 2012 r., 

 Tomasz Surdacki – Członek Zarządu – Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych – od maja 2012 r., 

 Irena Rydzaj – Członek Zarządu – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – 
Główny Księgowy. 
 

7. Rada Nadzorcza  w składzie:  

 Jerzy Oleksiewicz – Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Gorzowa Wlkp.), 

 Tomasz Wojcieszyński - członek, 

 Eleonora Burczyk - członek, 

 Krzysztof Częstochowski – przedstawiciel Miasta Gorzowa Wlkp., 

 Alicja Mleczak - przedstawiciel Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 

 
II. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. 
 
 
1. Kapitał podstawowy Spółki nie zmienił się w przeciągu roku i wynosił     

17.949.000 zł i dzielił się na 35.898 udziałów po 500 zł każdy.  Miasto Gorzów jest 
100 % udziałowcem Spółki Wlkp. Spółka posiada 24,6% udziałów w RECUPYL 
POLSKA Sp. z o. o. (zajmującej się sortowaniem i przetwarzaniem zużytych 
baterii), 100% udziałów w Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o. o.                    
w Stanowicach oraz 91,25% w Wastrol Sp. z o. o. w Poznaniu 

 
2. Głównym zadaniem Spółki jest świadczenie usług publicznych w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gorzowa Wlkp. i z gmin 
należących do Związku Celowego Gmin MG-6 a także z części gmin powiatu 
strzelecko – drezdeneckiego. Spółka zajmuje się także unieszkodliwianiem 
odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz sprzedażą surowców wtórnych 

 
3. W 2012 roku Spółka przyjęła 76.081,02 ton odpadów (w roku 2011 - 86.725,57 

ton), w tym 45.381,51 ton odpadów komunalnych (44.531,12 ton). Ilość przyjętych 
odpadów komunalnych zwiększyła się o 850,39 ton. W roku 2012 zmniejszyła się 
ilość przyjętych odpadów zaliczanych do grupy inne niż niebezpieczne.  
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4. W 2012 roku w porównaniu do roku 2011 nastąpił spadek zebranego zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 

5. Ważnym aspektem działalności Spółki jest prowadzenie akcji informacyjno  
- edukacyjnych, promujących ekologiczne postawy, jak również współpraca ze 
Związkiem Celowym Gmin MG-6 oraz powiatem strzelecko - drezdeneckim  
w zakresie stworzenia wspólnego programu gospodarki odpadami dla regionu 
północnego województwa lubuskiego. Edukacją ekologiczną objęto zarówno 
dzieci w wieku przedszkolnym  i szkolnym, jak również osoby dorosłe. 
Spółka realizowała program edukacji ekologicznej poprzez liczne przedsięwzięcia: 

 współpracowała z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami 
publicznymi w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania właściwego 
postępowania z odpadami, 

 wprowadziła usługi bezpłatnego mobilnego odbioru zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców, 

 prowadziła akcję „ZUO – dobry sąsiad”, adresowaną do mieszkańców 
Stanowic oraz osiedla Chróścik,  

 zorganizowała konferencje poświęcone tematyce gospodarki odpadami, 

 prowadziła program edukacji ekologicznej pod hasłem „Zielona Szkoła  
– Zielone Przedszkole”, 

 zorganizowała konkurs „Za elektrośmieci drzewka posadzą dzieci”, 

 prowadziła akcję „Długie życie Pana Bateryjki”, 

 wprowadziła zwiedzanie Zakładu w Chróściku oraz Stanowicach skierowane 
do placówek oświatowych, 

 współpracowała z Urzędem Miasta w przygotowaniu corocznej akcji 
„Sprzątanie świata”. 

 
Do priorytetowych programów edukacyjnych realizowanych przez Spółkę 
zaliczają się akcje: 

 „Długie życie Pana Bateryjki” 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w roku szkolnym 2012/2013 prowadzi  
III edycję programu edukacyjnego akcji pod hasłem „Długie życie Pana 
Bateryjki”. Akcja skierowana jest do placówek przedszkolnych (dzieci  
w wieku 4-6 lat) z terenu Związku Celowego Gmin MG-6 oraz powiatu 
strzelecko - drezdeneckiego. Program trwa od października 2012 r. do marca 
2013 r. i polega na przeprowadzeniu w przedszkolach 25 minutowych zajęć 
edukacyjnych poświęconych gospodarce odpadami. Zajęcia odbywają się w 
grupach 30 osobowych i obejmują zagadnienia związane z ochroną 
środowiska oraz racjonalnym gospodarowaniem odpadami z nastawieniem                        
na postępowanie ze zużytymi bateriami oraz zużytym sprzętem elektrycznym          
i elektronicznym. Akcja prowadzona jest wg zasad, zgodnie z którymi 
postępuje przyjaciel środowiska, m. in. nie śmieci w lesie, oszczędza wodę, 
prąd i papier, dba o rośliny. Zajęcia odbywają się w oparciu o konspekty, 
które uwzględniają ćwiczenia i zabawę wpływające na przyswojenie wiedzy 
przez dzieci. Na zakończenie zajęć dzieci składają ślubowanie na przyjaciela 
środowiska   a także dostają znaczki przyjaciela Pana Bateryjki. 

 Program edukacji ekologicznej pod hasłem „Zielona Szkoła – Zielone 
Przedszkole” 

Program rozpoczął się w grudniu 2001 r. Jest on kontynuowany w latach 
następnych. Główne założenia programu to: 

 program adresowany jest do placówek oświatowych, 
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 ma charakter konkursu otwartego, realizowanego pod nazwą „Zielona 
Szkoła – Zielone Przedszkole”, 

 zasady udziału w akcji określa regulamin. 
 
Istotą akcji jest zbiórka baterii. Placówki oświatowe zostały wyposażone  
w pojemniki do zbiórki baterii oraz materiały edukacyjne. Akcja ma charakter 
programu, w którym nagradzane są wszystkie placówki. W ramach akcji placówki 
realizują szereg inicjatyw, np. wystawy o tematyce ekologicznej, turnieje wiedzy    
z zakresu ochrony środowiska, przedstawienia, happeningi, wystawy 
fotograficzne itp. Wszelkie podejmowane działania są punktowane a nagrody są 
przyznawane w dwóch kategoriach: Zielona Szkoła i Zielone Przedszkole. Od 
początku trwania akcji zebrano ponad 30 ton baterii. 

 
6. ZUO podczas międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska   POLEKO 2012 

odebrało nagrody w XIII edycji konkursu „Puchar recyklingu”. Otrzymano także 
statuetkę w kategorii „Zielony Kontakt” oraz nagrodę finansową w kwocie 
5.000,00 zł za działania w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. Nagrodę w wysokości 8.000,00 ZUO otrzymało                        
od  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Zielonej Górze za wieloletnie propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz 
prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska. 
 

7. Wartość przychodów z tytułu utylizacji odpadów w ciągu roku wyniosła 14.634,56 
tys. zł (14.739,00 tys. zł). Wartość sprzedaży odpadów komunalnych była równa 
9.186,82 tys. zł (8.131,35 tys. zł), natomiast odpadów pozostałych 5.447,74 tys. zł 
(6.607,65 tys. zł). Ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskano kwotę 1.685,84 tys. 
zł (973,64 tys. zł). 

 
8. W 2012 roku Spółka uzyskała zysk netto w kwocie 2.602.810,81 zł (1.414.039,63 

zł). Analizę sytuacji gospodarczej i finansowej ZUO Sp. z o. o. przedstawia 
Załącznik Nr 2 . 

 
9. Średnie zatrudnienie w stosunku do roku 2011 wzrosło o 5,95 osób. Średnia 

płaca bez Zarządu i Rady Nadzorczej wzrosła w 2012 r. o 6,45% a średnia płaca 
z Zarządem wzrosła o 5,49%. 

 
10. Zarząd Spółki jest jednoosobowy: 

 Marek Wróblewski - Prezes Zarządu 

 Czesław Brzostowski – Prokurent 

 Magdalena Sobierajczyk – Prokurent 
 

11. Rada Nadzorcza i jej skład: 

 Krzysztof Spychaj – Przewodniczący, 

 Roman Maksymiak – Zastępca Przewodniczącego, 

 Maciej Symeryak – Członek od dnia 14.06.2012 r., 

 Wiktor Dobrołowicz – Sekretarz do 14.06.2012 r., 

 Stanisław Dejnowicz – Członek do dnia 14.06.2012 r., 

 Artur Wiśniewski – Członek do dnia 14.06.2012 r. 
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III. Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o. o. 
w Gorzowie Wlkp. 

 
1. Na początku roku kapitał podstawowy wynosił 46.417.500,00 zł i dzielił się          

na 92.835 udziałów. W wyniku konieczności pokrycia poniesionej przez Spółkę 
straty za 2011 rok kapitał został obniżony o kwotę 984.500,00 zł. Po obniżeniu    
na koniec 2012 roku kapitał zakładowy wynosił 45.433.000,00 zł i dzielił się na 
90.866 udziałów po 500 zł każdy. Miasto Gorzów jest stuprocentowym 
udziałowcem CSR „Słowianka”. 
 

2. Podstawowym przedmiotem działalności CSR „Słowianka” jest działalność 
obiektów sportowych (usługi basenowe i usługi lodowiska), działalność pozostała 
związana ze sportem, działalność rekreacyjna związana z poprawą kondycji 
fizycznej, działalność usługowa pozostała, wynajem nieruchomości na własny 
rachunek, sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach  
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna 
pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach. 
 

3. Do najważniejszych imprez i zgrupowań sportowych w 2012 roku zaliczyć należy 
przede wszystkim: zorganizowanie około 20 zawodów pływackich oraz turniejów 
w piłce wodnej rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej; odbycie 2 zgrupowań 
kadry olimpijskiej pływaków przygotowujących się do startu w Letnich Igrzyskach 
olimpijskich w Londynie; odbycie zgrupowania pływaków niepełnosprawnych 
przed paraolimpiadą oraz konsultacji szkoleniowych kadry Polski seniorów w piłce 
wodnej; zorganizowanie pikniku rodzinnego z Radiem Eska; zorganizowanie 
różnych imprez okolicznościowych (wystawy fotograficznej, walentynek               
na lodowisku, halloween na lodowisku); organizowanie imprez urodzinowych        
na basenach i lodowisku; inne turnieje; zorganizowanie ferii i wakacji                   
na „Słowiance” a także półkolonii dla dzieci i młodzieży. 
 

4. W roku 2012 ceny usług na baseny i sauny dla klientów indywidualnych pozostały 
na niezmienionym poziomie. W kwietniu 2012 roku zwiększona została cena 
usługi solarium o 0,25 zł za minutę opalania. W sierpniu 2012 roku w cenniku 
biletów przelewowych dla zakładów pracy, wprowadzono: bilet dwugodzinny       
na baseny w cenie 12,50 zł oraz bilet bez limitu czasu na baseny w cenie        
15,00 zł. Od października 2012 roku do cennika sprzedaży hurtowej 
wprowadzono bilet bez limitu czasu na baseny i sauny w cenie 25,00 zł przy 
minimalnej ilości zamówienia 20 sztuk biletów.  

 
5. W roku 2012 nastąpił spadek przychodów z usług basenowych o 189 tys. zł  

a z usług lodowiska odnotowano spadek o kwotę 30 tys. zł. Przychód z usług 
solarium również spadł o 19 tys. zł. Wzrosły natomiast usługi reklamy  
o 1 tys. zł. 
 

6. Nakłady inwestycyjne w roku 2012 osiągnęły poziom 877 tys. zł (w roku 2011 
poziom 113 tys. zł). Zaliczyć do nich należy: nakłady na budowę hotelu, na który 
wydatkowano kwotę 52 tys. zł (19 tys. zł), nakłady na modernizację saun na 
kwotę 809 tys. zł (w roku ubiegłym nie wydatkowano środków na ten cel) oraz 
nakłady na modernizację solarium na kwotę 8 tys. zł (0 zł) i na system 
wystawienniczy 8 tys. zł (0 zł). Nakłady inwestycyjne w roku 2012 zostały 
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sfinansowane z kredytu inwestycyjnego w kwocie 715 tys. zł, natomiast pozostałe 
w kwocie 162 tys. zł – ze środków własnych. 

 
7. Strata za rok 2012 wyniosła 1.235.261,22 zł (w roku 2011 strata wynosiła 

984.269,90 zł.) Analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki przedstawia 
Załącznik Nr 3. 

 
8. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło na koniec roku 63,53 etatu, a na koniec 

2011 roku wynosiło 67,9 etatu. Na koniec roku zatrudnione były 63 osoby na 
62,25 etatów (w 2011 roku odpowiednio 70 i 69). Najliczniejszą grupą spośród 
zatrudnionych były podobnie jak w roku ubiegłym służby porządkowe  
– 22 osoby (w roku 2011 – 22 osoby) a także ratownicy – 9,75 (11,5) oraz dział 
techniczny – 9 osób (9). W Spółce zatrudnionych jest 60% kobiet  
(38 osób) i 40% mężczyzn (25 osób). Spośród zatrudnionych 6 osób posiada 
wykształcenie podstawowe, 13 – zasadnicze zawodowe, 23 – średnie  
a 21 – wyższe. W roku 2012 „Słowianka” w ramach prac interwencyjnych 
zatrudniała 3 osoby (od 18.01.2012 r. do 31.03.2012 r.). Od 15 listopada             
do 31 grudnia 2012 r. na stanowisku sekretarki staż odbywała jedna osoba 
skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Polityka kadrowa CSR „Słowianka” 
zakłada stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskiwania 
osób bezrobotnych na wakujące stanowiska. W okresie całego roku przyjęto 
ogółem 5 osób a zwolniono 12 osób.  

 
9. Zarząd Spółki był dwuosobowy :  

 Joanna Kasprzak – Perka – Prezes Zarządu 

 Marek Sancewicz. – Wiceprezes Zarządu 
 

10. Skład Rady Nadzorczej był następujący: 

 Ryszard Bronisz – Przewodniczący do dnia 26.06.2012 r. 

 Wojciech Woropaj – Przewodniczący od dnia 26.06.2012 r. 

 Irena Rydzaj – Członek do dnia 26.06.2012 r. 

 Renata Rój – Członek od dnia 26.06.2012 r. 

 Eugeniusz Pławski – Członek  
 
 
 

IV. Gorzowski Rynek Hurtowy S. A. w Gorzowie Wlkp. 
 
1. Wielkość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i wyniosła 6.102.000,00 zł. 

Akcjonariusze łącznie posiadali 3.051 akcji równych i niepodzielnych  
o wartości nominalnej 2.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku objęto 3.051 akcji 
na wartość 6.102.000,00 zł, z tego akcje nieopłacone w kwocie 141.425,00 zł. Na 
akcję objętą w zamian za aport przypadają 2 głosy a za akcje pokryte aportem 
pieniężnym 5 głosów. Łączna ilość głosów wyniosła 9.567. Akcjonariuszami byli: 
 Miasto Gorzów Wlkp. – 2.359 akcji na kwotę 4.718.000,00zł  

i 6.278 głosów, tj. 77,32% kapitału objętego, 
 Miasto Kostrzyn – 62 akcje o wartości 124.000,00 zł i 139 głosów,  

tj. 2,03% kapitału, 
 Pozostali – 630 akcji o wartości 1.260.000,00 zł i 3.150 głosów,  

tj. 20,65% kapitału. 
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2. Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki w 2012 roku było: 

 zarządzanie rynkiem hurtowym i detalicznym przy ul. Targowej w Gorzowie 
Wlkp., 

 usługi pośrednictwa handlowego, 

 usługi – wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych, 

 badanie rynku produktów rolnych i ogrodniczych, 

 doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów  
i zarządzaniem, 

 działalność informacyjna i promocyjna, 

 doradztwo w szerokim zakresie, 

 organizowanie targów, warsztatów, giełd, 

 organizowanie  szkoleń, konferencji. 
 

3. Spółka GRH S. A.  prowadzi działalność gospodarczą głównie na majątku obcym, 
co zwiększa wysokość ponoszonych kosztów i wpływa negatywnie na wynik 
finansowy, znacznie go obniżając. Na własność Spółka dysponuje jedynie dwoma 
halami oraz biurowcem administracyjnym. Grunt pod halami jest w formie 
wieczystego użytkowania. Pozostałe obiekty i grunty, na których Spółka prowadzi 
działalność, dzierżawione są  od Miasta Gorzów Wlkp., na podstawie zawartych 
umów. Przy dzierżawach od Miasta, oprócz czynszu dzierżawnego, ponoszone 
są dodatkowe koszty – podatek od nieruchomości oraz opłaty za utrzymanie 
porządku. 
 

4. W pierwszym półroczu 2012 roku Zarząd Spółki kontynuował prace 
modernizacyjne biurowca Spółki, zgodnie z przyjętym dla tego obiektu 
harmonogramem. 
 

5. Jednym z ważniejszych działań realizowanych przez GRH w 2012 roku był 
remont dachu oraz świetlików Hali nr 2 o łącznej powierzchni 6000 m2. Na remont 
wydatkowano 379.579,51 zł. Kolejnym istotnym zadaniem realizowanym przez 
Zarząd Spółki były prace polegające na poprawie estetyki targowiska 
detalicznego w związku z otwarciem galerii handlowej Nova Park. Teren 
targowiska został wygrodzony i uporządkowany, m. in. poprzez zmianę lokalizacji 
straganów handlowych. 

 
6. W pierwszym półroczu 2012 roku po raz kolejny zorganizowano „Kiermasz 

Krzewów i Kwiatów WIOSNA 2012 – WEEKEND Z OGRODEM”, który został 
pozytywnie oceniony przez mieszkańców aglomeracji gorzowskiej a także przez 
przedstawicieli głównego akcjonariusza. 

 
7. Istotnym zadaniem realizowanym przez GRH w 2012 roku było stworzenie, przy 

współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta , projektu porozumienia  
w sprawie przebudowy Bramy A Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej  
w Gorzowie Wlkp. Umowa dzierżawy pomiędzy GRH S. A. a Urzędem Miasta na 
administrowanie terenem przy bramie A wygasa w pierwszym półroczu 2013 
roku. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął negocjacje  
w sprawie przystąpienia do inwestycji i zobowiązał się do przedstawienia 
szczegółowego biznes planu, który będzie gotowy w pierwszym kwartale 2013 
roku. 
 

8. Od 2011 Spółka jest Operatorem Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego.  
W 2012 roku skupiono uwagę na bezpośrednim dozorze obiektu a także na 
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właściwym zabezpieczeniem obiektu przed nieszczęśliwymi zdarzeniami.  
W szczególności chodzi tu o usprawnienie systemu dozorowania oraz relokację 
kamer. W sezonie zimowym usługę sprzątania na tym obiekcie świadczyła firma 
Inwencja. Po wypowiedzeniu umowy tej firmie zatrudniono kolejnego pracownika 
oraz zakupiono odpowiedni sprzęt, co w przyszłości przyniesie Spółce wymierne 
efekty. Realizacja zadania administrowania Bulwarem Nadwarciańskim 
Wschodnim jest pozytywna i dochodowa dla Spółki. 

 
9. Jednym ze statutowych kierunków działalność GRH S. A. jest prowadzenie rynku 

hurtowego: warzywno – owocowego oraz przetwórstwa rolnego. Od lat Spółka 
prowadzi działania zmierzające do przywrócenia na terenie Gorzowa starej 
odmiany jabłoni „Renety Landsberskiej”. 

 
10. Zysk netto był równy 121.452,46 zł (w roku 2011 454.557,45 zł). Analizę sytuacji 

ekonomiczno – finansowej GRH S. A. przedstawia Załącznik Nr 4. 
 
11. W roku 2012 stan zatrudnienia zwiększył się o 1 etat (w porównaniu do roku 

ubiegłego) i wyniósł 9 osób. Pozostali pracownicy niezbędni do realizacji zadań 
Spółki, w tym inkasenci do poboru opłaty targowej, zatrudniani                             
są w zależności od potrzeb na umowę zlecenie. Spółka posiada strukturę 
bezwydziałową.  

 
12. Zarząd Spółki był dwuosobowy: 

 Ryszard Bronisz – Prezes Zarządu do dnia 29 czerwca 2012 r. 

 Mariusz Domaradzki – Prezes Zarządu od dnia 30 czerwca 2012 r. 

 Stanisław Marek – Wiceprezes Zarządu. 
 

13. Skład Rady Nadzorczej był następujący: 

 Urszula Stolarska – Przewodnicząca  

 Zenon Szymkowiak – Wiceprzewodniczący 

 Marek Szabat – Sekretarz do dnia 29.06.2012 r., 

 Ryszard Kneć – Sekretarz od dnia 29.06.2012 r., 

 Andrzej Pawelec – Członek, do dnia 29.06.2012 r., 

 Ewa Piekarz – Członek, od dnia 29.06.2012 r., 

 Zbigniew Zenon Dobrzański – Członek. 
 

 

V. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
w Gorzowie Wlkp. 

 
1. Kapitał podstawowy Spółki na początku roku wynosił 18.600.000 zł. 28 grudnia 

2012 roku Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie sprzedało 3 udziały Miastu Gorzów 
Wlkp. w związku z tym procentowy udział poszczególnych właścicieli wyglądał 
następująco: 
 Miasto Gorzów Wlkp. – 179 udziałów o łącznej wartości nominalnej 

17.900.000 zł, tj. 96,23% kapitału, 
 Miasto i Gmina Dębno – 6 udziałów o łącznej wartości nominalnej  

600.000 zł, tj. 3,23% kapitału, 
 Miasto i Gmina Sulęcin – 1 udział o wartości nominalnej 100.000 zł,  

tj. 0,54% kapitału. 
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2. Przedmiot działalności obejmował budowanie i nabywanie budynków 
mieszkalnych oraz eksploatację na zasadach najmu znajdujących się w tych 
budynkach lokali a także takie zadania, jak: remonty i modernizacja budynków 
mieszkalnych; wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach 
Towarzystwa; sprawowanie na podstawie umowy zlecenia zarządu budynkami 
mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności; prowadzenie innej działalności 
związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą  
w tym:  

 świadczenie usług inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i 
infrastruktury towarzyszącej, 

 pełnienie funkcji inwestora zastępczego, 

 budowa budynków i lokali użyteczności publicznej związanej  
z funkcjonowaniem zespołów mieszkaniowych (osiedli), 

 budowa budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz lokali użytkowych 
na sprzedaż, 

 uczestnictwo w obrocie i wynajmie nieruchomości, 

 produkcja i obrót materiałami budowlanymi. 
 
3. Spółka prowadzi gospodarkę wynikającą z przepisów prawa budowlanego  

i gospodarki nieruchomościami poprzez prowadzenie przeglądów istniejącej 
substancji oraz wydzierżawianie terenów pod działalność gospodarczą. Spółce 
zależy na utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym. Spółka posiada   
w swoich zasobach:  

 14 budynków mieszkalnych  z 501 mieszkaniami,  

 1 budynek socjalny z 13 mieszkaniami.  
Powierzchnia gruntów wynosiła ogółem 225.825,35 m2 (z tego w Gorzowie: 
grunty zabudowane – 46.318,35 m2, grunty niezabudowane – 13.272,00 m2               
i grunty rolne – 165.350,00 m2 oraz w Dębnie grunty zabudowane – 885,00 m2 ). 
 

4. Celem nadrzędnym Spółki było prowadzenie wielokierunkowych działań na rzecz 
trwałego zrównoważenia przychodów i wydatków. Koncentrowano się przede 
wszystkim na efektywniejszym gospodarowaniu dostępnymi środkami  
a w konsekwencji na przeznaczeniu większych środków finansowych na spłatę 
kapitału i odsetek od zaciągniętych kredytów hipotecznych. Głównym celem 
Spółki stało się prowadzenie wielokierunkowych działań, służących możliwości 
pozyskania źródeł finansowania na planowane przez Spółkę zadania 
inwestycyjne. Dlatego też rok 2011 był kolejnym rokiem kontynuowania działań 
oszczędnościowych w zakresie bieżącej eksploatacji i nakładów na remonty 
istniejącej substancji mieszkaniowej.  

 
5. Stawki czynszu były następujące: w Gorzowie Wlkp. 10,05 zł/m2 p. u., w Dębnie 

8,90 zł/m2 p. u. Pokrywały one koszty amortyzacji budynków, koszty obsługi 
finansowej z tytułu zaciągniętych kredytów i koszty związane z bieżącą 
eksploatacją zasobu. Mimo trudnych warunków związanych z sytuacją na 
lokalnym rynku pracy, w  porównaniu do roku 2011, w roku 2012 nastąpiło 
pogorszenie wskaźnika windykacji czynszów o 3,6 pp. do wartości 94,42%,  
a z uwzględnieniem rozliczenia kaucji spadek o 2,57% do wartości 95,99.   
W 2012 roku kontynuowano działania zmierzające do wysiedlenia osób 
posiadających prawomocnie orzeczone wyroki sądowe o eksmisji z lokalu.         
Na przestrzeni całego 2012 roku przeprowadzono łącznie 8 wysiedleń osób 
posiadających prawomocnie orzeczone wyroki eksmisyjne. 
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6. Przychody z wynajmu lokali wyniosły 4,0 mln zł (3,8 mln zł). 
 
7. W roku 2012 na inwestycje mieszkaniowe nie poniesiono żadnych nakładów. 

Powodem tego jest nie zabezpieczenie w budżecie Miasta niezbędnych środków 
na wkład własny oraz brak uregulowań prawnych dotyczących form 
dofinansowania budownictwa realizowanego przez TBS-y. 

 
8. Rok 2012 Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie 2.850,16 zł. W 2011 roku 

strata netto wynosiła 645.420,25 zł. Analizę sytuacji ekonomiczno  
– finansowej GTBS Sp. z o. o. przedstawia Załącznik Nr 5. 

 
9. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka zatrudniała 10 osób na 9,5 etatu. 

Przeciętne zatrudnienie pracowników umysłowych w 2012 roku w przeliczeniu na 
etaty wyniosło 8,42 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat 
wyniosło w 2012 r. 2.704,76 zł.  

 
10. Zarząd Spółki:  

 Mariusz Guzenda - Prezes Zarządu,  
 
3. Skład Rady Nadzorczej: 

 Bogusław Andrzejczak – Przewodniczący (przedstawiciel Miasta),  

 Krystyna Matynia – sekretarz (przedstawicielka Miasta), 

 Marek Sancewicz – członek (przedstawiciel Miasta), 

 Tadeusz Karpiński – członek (przedstawiciel Miasta), 

 Jan Robak – członek (przedstawiciel MiG Dębno), 

 Tomasz Odziomek – członek (przedstawiciel Miasta). 
 
 

 
 

VI. Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. 
w Kostrzynie nad Odrą. 

 
1. Kapitał zakładowy Spółki był równy 27.184.300,00 zł i dzielił się na 271.843 akcje 

imienne. Akcjonariuszami Spółki byli: 
 Miasto Gorzów Wlkp. – 15.383 akcje o łącznej wartości 1.538.300,00 zł,  

tj. 5,66% kapitału i 3,06% głosów, 
 Skarb Państwa – 58.649 akcji o łącznej wartości 5.864.900,00 zł.,  

tj. 21,57% kapitału i 57,65% głosów, 
 Miasto Kostrzyn – 77.428 akcji o łącznej wartości  

7.742.800,00 zł, tj. 28,48% kapitału i 15,38% głosów, 
 Gmina Słubice – 72.957 akcji o łącznej wartości j 7.295.700,00 zł,  

tj. 26,84% kapitału i 14,47% głosów, 
 Prochem – Zachód Sp. z o. o. – 8.250 akcji o łącznej wartości  

825.000,00 zł, tj. 3,03% kapitału i 1,64% głosów, 
 Miasto i Gmina Nowa Sól – 26.100 akcji o łącznej wartości 2.610.000,00 zł, tj. 

9,60% kapitału i 5,18% głosów, 
 Miasto i Gmina Gubin – 9.126 akcji o łącznej wartości  

912.600,00 zł, tj. 3,36% kapitału i 1,81% głosów, 
 Gmina Bytom Odrzański – 3.950 akcji o łącznej wartości 395.000,00 zł,  

tj. 1,45% kapitału i 0,78% głosów. 
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2. W badanym roku K-SSSE prowadziła intensywną działalność inwestycyjną 

polegającą na rozbudowie infrastruktury Strefy, głównie w Nowej Soli, Kostrzynie 
nad Odrą i Słubicach. 

 
3. Na majątek Strefy w 2012 roku składały się przede wszystkim grunty położone w 

obrębie strefy jak i poza nią w miastach: Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gorzów 
Wlkp., Nowa Sól, Bytom Odrzański, Gubin oraz elementy infrastruktury 
technicznej stanowiące uzbrojenie terenów podstref: Kostrzyn, Słubice, Gorzów 
Wlkp., Nowa Sól a także 1 mieszkanie i 4 stanowiska garażowe znajdujące się w 
budynku wielorodzinnym wybudowanym przez spółkę w 2009 roku w Kostrzynie 
nad Odrą. Na dzień 31.12.2012 r. własność K-SSSE S. A. stanowiło 230,0589 ha 
gruntów, w tym: 135,2375 ha położone w obrębie strefy oraz 94,8214 ha 
położonych poza granicami K-SSSE. 

 
4. Na dzień 31.12.2012 r. K-SSSE posiadała: 10 udziałów w spółce Regionalne 

Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Soli 
oraz 30 udziałów w spółce „Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny”  
Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze. 

 
5. Głównymi źródłami przychodów spółki w 2012 roku były wynagrodzenia  

z tytułu: sprzedaży gruntów dla przedsiębiorców pod inwestycje w strefie, opłat 
pobieranych od inwestorów za administrowanie terenami strefy, sprzedaży 
elementów infrastruktury technicznej, sprzedaży mieszkań i stanowisk 
garażowych. Ponadto do źródeł przychodów zaliczały się: najem pomieszczeń 
biurowych, dzierżawa elementów infrastruktury technicznej, opłaty za udział  
w seminariach, konferencjach organizowanych dla przedsiębiorców  
i samorządów, wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług reklamowych, 
promocyjnych, sprzedaż specyfikacji. Znaczący przychód spółka uzyskała  
z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na kontach bankowych  
i lokatach. 

 
6. K-SSSE prowadziła w 2012 roku działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez 

udzielanie im różnego rodzaju wsparcia. Angażowała się w życie społeczności 
lokalnej poprzez wspieranie projektów mających na celu m. in.: wyposażenie 
szkół w narzędzia dydaktyczne. Prowadziła także działalność charytatywną. 
Wspierała instytucje będące organizatorami imprez promujących aktywność 
sportową i kulturalną wśród społeczeństwa. Sponsoring jako reklama spółki 
realizowany był w obszarach: sport amatorski, sponsoring społeczny, mecenat 
kulturalny, sponsoring gospodarczy oraz sponsoring strategiczny K-SSSE 
AZSPWSZ Gorzów Wlkp. 

 
7. W ciągu 2012 roku K-SSSE wydała 8 nowych zezwoleń na prowadzenie 

działalności gospodarczej na terenie. Na terenie Strefy działają 82 firmy, 7 jest w 
budowie, 18 nie podjęło jeszcze działalności a 23 firmy posiadają po 2 lub więcej 
zezwoleń. 

 
8. Podmioty, w których K-SSSE S. A. posiada udziały to: 

 Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp. z o. o. 

 „Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny” Sp. z o. o. 
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9. W 2013 roku K-SSSE S. A. zamierza kontynuować dotychczas prowadzoną 
działalność w zakresie: 

 pozyskiwania inwestorów i wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej w strefie, 

 kontroli inwestorów pod kątem spełnienia warunków określonych  
w wydanych zezwoleniach, 

 administrowania terenami strefy, 

 rozbudowy infrastruktury technicznej i udostępniania jej inwestorom, 

 sprzedaży i dzierżawy gruntów pod inwestycje przemysłowe i usługowe, 

 w ramach centrum obsługi inwestorów: 

 usługi zlecone na rzecz inwestorów i innych podmiotów  
w zakresie marketingowym, doradczym, szkoleniowym, 

 prowadzenie na podstawie zawartych umów o współpracy, działalności 
promocyjnej i doradczej na rzecz gmin i innych podmiotów, mających na 
celu pozyskanie inwestorów zamierzających realizować inwestycje, 

 sprzedaż pozostałych stanowisk garażowych i mieszkania. 
 

10. Na przełomie 2012 roku K-SSSE S. A. wydała 8 zezwoleń na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie strefy, na podstawie których przedsiębiorcy 
zadeklarowali stworzyć 193 nowe miejsca pracy i ponieść wydatki inwestycyjne 
rzędu ok. 117 mln. zł. 
 

11. Zysk, jaki Spółka osiągnęła w roku 2012 to 1.566 tys. zł. Jest on niższy od 
ubiegłorocznego o 4.916 tys. zł. Analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki 
przedstawiono w Załączniku Nr 6. 

 
12. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w spółce zatrudnionych było 14 osób (podobnie 

jak w roku ubiegłym), w tym 2 członków zarządu. Średnia miesięczna płaca 
pracowników (bez członków zarządu) wyniosła w roku 2012 7.382,89 zł brutto       
i wzrosła w stosunku do roku 2011 o 7,18%. Wysokość wynagrodzenia członków 
zarządu została zachowana na poziomie roku 2011. 

 
13. Zarząd Spółki był dwuosobowy: 

 Artur Malec – Prezes Zarządu, 

 Roman Dziduch – Wiceprezes Zarządu. 
 

14. Skład Rady Nadzorczej: 

 Tomasz Kusio  - Przewodniczący do 10.01.2012 r., przedstawiciel Ministra 
Gospodarki, 

 Jolanta Fedak – Przewodnicząca od 10.01.2012 r., przedstawiciel Ministra 
Gospodarki, 

 Ryszard Bodziacki – Członek od 09.05.2012 r., przedstawiciel Wojewody 
Lubuskiego, 

 Jarosław Barańczak – Członek do 09.05.2012 r., przedstawiciel Wojewody 
Lubuskiego, 

 Leszek Statkiewicz – Sekretarz, przedstawiciel Miasta Kostrzyna nad Odrą, 

 Wojciech Szymczak – Członek, przedstawiciel Prezesa UOKiK, 

 Tomasz Stupienko – Członek od 15.07.2011r., przedstawiciel gminy Słubice. 
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VII. Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze 
w Gorzowie Wlkp. 

 
1. Fundusz założycielski Fundacji, której jedynym założycielem jest Miasto Gorzów 

Wlkp. wynosi 500.000 zł. W kwietniu 2011 roku Fundacja przejęła na własność 
budynek inkubatora wyceniony na kwotę 3.090,00 zł. 
 

2. Fundacja powstała w celu wspierania i rozwijania małej i średniej 
przedsiębiorczości oraz łagodzenia skutków bezrobocia. Fundacja realizuje swoje 
cele poprzez promocję i propagowanie sektora mikro, małych średnich firm oraz 
wspieranie przedsięwzięć gospodarczych organizowanych przez bezrobotnych 
lub dających im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu. Fundacja 
organizuje szkolenia, konferencje, imprezy targowe dla przedsiębiorców                 
i bezrobotnych z regionu. Zachęca także przedsiębiorców do inwestowania          
w regionie i tworzenia nowych miejsc pracy. Fundacja nie otrzymuje 
dofinansowania. 

 
3. W 2012 roku działalność statutową Fundacja realizowała w pionach: 

 inkubatora technologicznego  - na koniec 2012 r. znajdowało się 30 firm   
(start-up), w ciągu roku powstało 5 nowych firm a 6 się usamodzielniło, 

 fundacji – w 2012 roku Fundacja wraz z Business and Innovation Centre 
Frankfurt/O realizowała projekt „ Viadukt innovativ”. Jego głównym celem jest 
wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zakładających 
działalność gospodarczą w Euroregionie Pro Europa Viadrina, Brandenburgii   
i województwie lubuskim. Dzięki temu projektowi wsparcie otrzymały małe        
i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby zakładające działalność gospodarczą   
w tym regionie, 

 targowym ze względu na opinie biegłych o zagrożeniu katastrofą budowlaną      
i wyłączeniu hali z eksploatacji zrezygnowano z organizacji imprez targowych. 

 
4. W 2012 roku przeprowadzono międzynarodową konferencję „Rola                   

transgranicznej sieci i klastrów w rozwoju gospodarki Euroregionu” oraz dwa duże 
moduły szkoleniowe: 

 „Zewnętrzne źródła finansowania ze środków UE”, gdzie  uczestnicy zapoznali 
się z możliwościami i rodzajami dofinansowań dla przedsiębiorców i osób 
chcących prowadzić działalność gospodarczą, 

 „Prawne aspekty wyboru formuły działalności klastrów”, w którym udział wzięli 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, szkół 
zawodowych i centrów kształcenia zawodowego, przedsiębiorców oraz 
organizacji i instytucji wspierających rozwój nauki i edukacji na potrzeby 
lokalnego rynku pracy. 

 
5. Lubuskie – Brandenburgia (39 członków) i Klaster Odnawialnych Źródeł Energii 

(15 członków). 
 

6. W wyniku projektu powstały: 

 74 nowe kooperacje trans graniczne, 

 6 podmiotów o charakterze trans granicznym i 3 delokalizacje przedsiębiorstw, 

 Rozpatrzono ponad 100 wniosków dotyczących współpracy, powstało 70 
miejsc pracy 
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W projekcie uczestniczyło ponad 1500 osób, zrealizowano 14 polsko  
– niemieckich warsztatów z ok. 280 uczestnikami oraz 34 moduły szkoleniowe       
z 350 uczestnikami. 
 

7. W kwietniu 2012 roku Fundacja otrzymała refundację środków finansowych za 
okres sprawozdawczy od 01.05.2010 do 25.08.2010 w wysokości  
16.940,44 EUR, w lipcu za okres od 26.08.2010 do 24.11.2010 w wysokości 
14.993,24 EUR, w październiku za okres od 25.11.2010 do 24.02.2011  
w wysokości 18.496,21 EUR. 
 

8. Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze zgodnie z celami 
statutowymi prowadzi współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami około 
biznesowymi oraz z samorządem gospodarczym. LFZCG zawarła porozumienia 
z: Zachodnią Izbą Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wlkp., z Business and 
Innovation Centre Frankfurt/O, z Lubuskim Centrum Edukacji Samorządowej i 
Specjalistycznej w Gorzowie Wlkp., z Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp. 
oraz Instytutem Rozwoju Kadr i Gospodarki WSB w Gorzowie Wlkp. 

 
9. Za rok 2012 Fundacja zanotowała stratę w wysokości 44.296,48 zł. (w 2011 roku 

strata była równa 117.459,09), której przyczyną było niezrefundowanie  przez 
Skarb Państwa w terminie certyfikatów na kwotę 118.007,48 zł. Analizę sytuacji 
ekonomiczno – finansowej Fundacji przedstawia Załącznik Nr 7. 
 

10. Stan zatrudnienia na koniec 2011 roku wynosił: 6 osób, w tym Prezes Zarządu, 
kierownik projektu, manager projektu, praktykant projektu, pracownik 
administracyjno – gospodarczy i sprzątaczka oraz 2 osoby na umowę zlecenie 
(ochrona obiektów m. in. Hali Targowej). 

 
11. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. Prezesem jest Józef Teofil Finster. 

 
12. Rada Fundacji i jej skład: 

 Tadeusz Tomasik – Przewodniczący, 

 Irena Cichońska – Wiceprzewodnicząca, 

 Bogusław Bukowski – Członek, 

 Zenon Banaś – Członek. 
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Załącznik Nr 4 
 

 
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej 

Gorzowskiego Rynku Hurtowego S. A. 
w Gorzowie Wlkp. 

 
 Sytuację finansową i majątkową Spółki w 2012 roku określają dane sprawozdań 
finansowych oraz wskaźniki ekonomiczne sporządzone na ich podstawie. Wynika z nich, że: 
 
1. Zysk netto za 2012 r. był równy 121.452,46 zł (w 2011 r. zysk wynosił  

454.557,45 zł). 
2. Wielkość majątku wzrosła i wyniosła 6.736,23 tys. zł (6.597,86 tys. zł).  

W strukturze aktywów 73,9% stanowiły aktywa trwałe (w 2011 r. 69,3%), natomiast 
aktywa obrotowe stanowiły 26,1% (30,7%). Najwyższą pozycją aktywów były środki 
trwałe o wartości 4.062,14 tys. zł ( w roku 2011 miały wartość 3.819,92 tys. zł).  

3. Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych. Natomiast stan zobowiązań 
krótkoterminowych zwiększył się do kwoty 228,79 tys. zł (211,88 tys. zł). 

4. Zwiększyły się przychody netto ze sprzedaży do kwoty 2.194,23 tys. zł. Wynik ze 
sprzedaży wyniósł 83,69 tys. zł (82,70 tys. zł). Koszty działalności operacyjnej wyniosły 
2.335,86 tys. zł a w ich strukturze najwyższymi pozycjami były: wynagrodzenia 
wynoszące 796,57 tys. zł stanowiące 34,10% (33,65%), usługi obce wynoszące 539,41 
tys. zł stanowiące 23,09% (23,42%) oraz zużycie materiałów i energii równe 346,81 tys. 
zł i stanowiące 14,85% (14,71%). Amortyzacja  stanowiła wynosiła 204,89 tys. zł                
i stanowiła 8,77% kosztów (11,43%). Wynik brutto wyniósł 155,05 tys. zł (560,18 tys. zł) 

5. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto wynoszący 5,02%, informuje o udziale zysku po 
opodatkowaniu w wartości sprzedaży (przed rokiem 20,72%). Rentowność aktywów 
wyniosła 1,80% (6,89%). 

6. Wskaźniki płynności przyjęły następujące wartości: wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 
7,67 (9,55) a wskaźnik płynności szybkiej 7,55 (9,24). Wskaźnik pokrycia zobowiązań 
krótkoterminowych należnościami krótkoterminowymi uplasował się na bezpiecznym 
poziomie powyżej jedności i wyniósł 1,01 (0,70). Zmniejszył się udział kapitału 
pracującego w majątku z 26,59% w roku 2011 do 22,24% w roku 2012. 

7. Wskaźniki struktury finansowania informują o źródłach finansowania majątku. Pozwalają 
ocenić poziom zadłużenia Spółki. Wskaźnik ogólnego zadłużenia równy był 3,40%  
(w roku 2011 był równy 3,21%).Wskazuje on, że tylko taka część aktywów finansowana 
jest kapitałem obcym. Jego wielkość, która kształtuje się na poziomie dużo niższym od 
optymalnego potwierdza posiadanie pełnej równowagi w finansowaniu majątku. W 
Spółce została zachowana tzw. dźwignia finansowa, zgodnie z którą majątek trwały 
powinien być finansowany kapitałem będącym w dyspozycji Spółki przez ponad jeden 
rok. Fakt ten potwierdza wysokość pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 
wynoszący 1,31       (w roku 2011 wynosił 1,40). 

8. Efektywność wykorzystania majątku była nieco lepsza niż w roku ubiegłym  
i wyniosła 0,36 (0,33).  

9. Zyskowność akcji znacznie zmalała ze 148,99 zł w roku ubiegłym do 39,81 w roku 2012. 
Oznacza to, iż na jedną akcję o wartości nominalnej 2.000 zł przypada 39,81 zł zysku. 
Wartość księgowa 1 akcji rośnie i na koniec 2012 roku wyniosła 2.132,89 zł. 

10. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1.454,53 tys. zł. (1.786,15 tys. zł.) 
11. Wartość księgowa 1 akcji przekroczyła wartość nominalną i wyniosła 2.132,89 zł 

(2.093,08 zł), co stanowi 106,6 ceny nominalnej. 
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Analiza  wskaźnikowa 
 

Analiza  wskaźnikowa 2011 r. 2012 r. 

 
WSKAŹNIKI  RENTOWNOŚCI  

a/ Rentowność sprzedaży netto ( % )                                  

    Wynik netto  / Przychody ze sprzedaży*100% 20,72% 5,02% 

b/ Rentowność kapitału własnego ( % )     

    Wynik netto / Kapitału własnego*100% 7,12% 1,87% 

c/ Rentowność aktywów ( % )     

    Wynik netto / Aktywa razem*100% 6,89% 1,80% 

 
WSKAŹNIKI  PŁYNNOŚCI  FINANSOWEJ  

a/ Płynność bieżąca      

    Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkotermin. 9,55 7,67 

b/ Płynność szybka      

Aktywa obrotowe - Zapasy - Krótkoterminowe                                                
rozlicz. międzyokres. /Zobowiązania krótkotermin. 

9,24 7,55 

c/ Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami      

Należności krótkoterminowe / Zobowiązania 
krótkoterminowe 

0,70 1,01 

d/ Udział kapitału pracującego w całości aktywów  ( % )     

Aktywa obrotowe -Krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.- 
Zobowiązania krótkotermin. / Aktywa razem*100% 

26,59% 22,24% 

 
WSKAŹNIKI  STRUKTURY FINANSOWANIA    

a/ Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( % )      

   Całkowite zobowiązanie / Aktywa razem*100% 3,21% 3,40% 

b/ Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi     

Kapitał własny+ Zobowiązania długoterminowe + 
Rozliczenia międzyokres. długotermin. / Aktywa trwałe 

1,40 1,31 

 
WSKAŹNIKI  ZAANGAŻOWANIA MAJĄTKU  

a/ Wskaźnik obrotu aktywów     

    
Przychody ze sprzedaży / Aktywa razem 
 

0,33 0,36 

 
WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO 

a/ Kwota zysku netto na 1 akcję(zł)     

    Zysk netto (zł)/ Ilość akcji     148,99 39,81 

b/ Wartość księgowa 1 akcji (wartość nominalna   500 zł)      

    Kapitał własny (zł) / Ilość akcji  2 093,08 2 132,89 

Ilość akcji z kapitału zakładowego (szt.) 3 051 3 051 
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Rachunek zysków i strat           (w tys. zł) 

       

  
2011 r. 2012 r. 

różnica 12r.-
11r. 

% wskaźnik 
12r./11r.   

  
Przychody ze sprzedaży  2 194,23 2 419,55 225,32 110,3 

  
Koszty działalności operacyjnej  2 111,52 2 335,86 224,34 110,6 

  
Zysk / strata ze sprzedaży 82,70 83,69 0,99 101,2 

  
Pozostałe przychody operacyjne 430,05 5,31 -424,74 138,3 

  
Pozostałe koszty operacyjne 13,91 8,74 -5,17 62,8 

  
Zysk / strata z dział. operacyjnej 498,84 80,25 -418,59 16,1 

  
Przychody finansowe 63,96 75,89 11,93 118,7 

  
Koszty finansowe 2,61 1,10 -1,51 42,1 

  
Zysk/Strata z dział. gospodarczej 560,18 155,05 -405,13 27,7 

  
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata brutto 560,18 155,05 -405,13 27,7 

  
Podatek dochodowy 105,62 33,60 -72,02 31,8 

  
Pozostałe zmiejszenia/ 

zwiększenia zysku 
0,00 0,00 0,00 0,0 

  

Zysk / Strata netto  454,56 121,45 -333,11 26,7 
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Bilans     (w tys. zł) 

 
 

  

2011 r. 2012 r. różnica 
% 

wskaźnik 
12r./11r. 

struktura 

2011 r. 2012 r.  

 
A K T Y W A 

 

A. Aktywa trwałe  4 574,99 4 980,68 405,69 108,9 69,3 73,9 

I.  Wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 574,99 4 980,68 405,69 108,9 69,3 73,9 

III. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

V. Długoterm. rozlicz. 
międzyokres. 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

B. Aktywa obrotowe 2 022,87 1 755,55 -267,32 86,8 30,7 26,1 

I.  Zapasy 8,12 0,00 -8,12 0,0 0,1 0,0 

II. Należności 
krótkoterminowe 

147,77 231,03 83,26 156,3 2,2 3,4 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe 

1 810,53 1 496,17 -314,36 82,6 27,4 22,2 

IV. Krótkoterm. rozliczenia 
międzyokresowe 

56,45 28,35 -28,10 50,2 0,9 0,4 

 
Aktywa  razem 

 
 

6 597,86 6 736,23 138,37 102,1 100,0 100,0 

 
P A S Y W A  

 

A. Kapitał własny  6 385,98 6 507,44 121,46 101,9 96,8 96,6 

I.  Kapitał podstawowy 6 102,00 6 102,00 0,00 100,0 92,5 90,6 

II. Należne wpłaty na kapitał -141,43 -141,43 0,00 0,0 -2,1 -2,1 

III. Udziały własne 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Kapitał zapasowy 500,35 500,35 0,00 100,0 7,6 7,4 

V. Kapitał z aktualizacji 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VI. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VII. Zysk / strata z lat 
ubiegłych  

-529,50 -74,94 454,56 14,2 -8,0 -1,1 

VIII. Zysk / strata netto 454,56 121,45 -333,11 26,7 6,9 
1,8 
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B. Zobowiązania i rezerwy 211,88 228,79 16,91 108,0 3,2 3,4 

I.  Rezerwy na 
zobowiązania 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

II. Zobowiązania 
długotermowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

211,88 228,79 16,91 108,0 3,2 3,4 

IV. Rozliczenia 
międzyokres., w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,0 x x 

 
Pasywa  razem 

 
6 597,86 6 736,23 138,37 102,1 100,0 100,0 

 
 
 
 

Rachunek przepływów pieniężnych  (tys. zł)                    
 (metoda pośrednia) 
 

   

  
2011 r. 

 
2012 r. 

 

 
A. Przepływy śr. pieniężnych z dział. operacyjnej  
 

    

I.  Zysk /strata netto 454,56 121,45 

II. Korekty razem, w tym: -228,71 72,61 

1. Amortyzacja 241,45 204,89 

2. Zyski z różnic kursowych 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach -36,97 -75,89 

4. Zysk z działalności inwestycyjnej -429,89 -0,80 

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 

6. Zmiana stanu zapasów 1,01 8,12 

7. Zmiana stanu należności  -16,55 -83,26 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkototermin. bez pożyczek  52,33 15,9 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7,55 3,66 

10.Inne korekty  -47,67 0,00 

III.Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej  225,85 194,06 

 
B. Przepływy śr. pieniężnych z dział. inwestycyjnej 
 

    

I. Wpływy  581,05 59,43 

1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzecz. akt. trwał.  543,89 0,80 

2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i pr. 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych 37,16 58,63 

4. Inne wpływy inwestycyjne  0,00 0,00 

II. Wydatki  69,57 585,12 

1. Nabycie wart. niem. i pr. oraz rzeczowych akt. trwałych  69,57 585,12 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem i prawne 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe  0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  511,48 -525,69 
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C. Przepływy śr. pieniężnych. z dz. finansowej  
 

  
 

I. Wpływy  14,00 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów 14,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe  0,00 0,00 

II.Wydatki 0,00 0,00 

1. Nabycie udziałów własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z umów leasingu finansowego  0,00 0,00 

8. Odsetki 0,00 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  14,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem  751,33 -331,62 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek roku 1 034,83 1 786,15 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 1 786,15 1 454,53 
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Załącznik Nr 5 
 

Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej 
Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

 Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. 
 

 Sytuację ekonomiczno – finansową Spółki GTBS obrazują przedstawione poniżej 
dane zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 w porównaniu do danych za rok 
2011 oraz obliczone z nich wskaźniki finansowe: 
 
1. Za rok 2012 Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 2.850,16 zł (w 2011 roku strata była 

równa 645.420,25 zł).  
2. Wartość aktywów trwałych była równa 50.073,34 tys. zł (w roku 2011  

50.373,49 tys. zł). Aktywa obrotowe zwiększyły się z kwoty 1.353,94 tys. zł do kwoty 
1.464,81 tys. zł w roku 2012. Należności krótkoterminowe zwiększyły się  
o 255,22 tys. zł. Inwestycje krótkoterminowe natomiast zmniejszyły się z kwoty 826,68 
tys. zł w roku 2011 do 710,12 tys. zł w roku 2012. Na dzień 31 grudnia 2012 roku 
zobowiązania długoterminowe wynosiły 32.919,33 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe 
natomiast wynosiły 1.904,75 tys. zł.  

3. Kapitał własny zwiększył się i wyniósł 16.713,76 tys. zł. 
4. Przychody netto ze sprzedaży w roku 2012 wyniosły 4.238,18 tys. zł i były wyższe od 

2011 roku o 242,38 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej zwiększyły się  
z kwoty 2.682,01 tys. zł w roku 2011 do kwoty 2.765,76 tys. zł w roku 2012. Przychody  
z wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 4,0 mln. zł (3,8 mln. zł w 2011 r.). Najwyższymi 
pozycjami w kosztach działalności operacyjnej były: zużycie materiałów i energii 
wynoszące 990.988,68 zł i stanowiące 35,83% (35,67%), usługi obce równe 814.944,93 
zł i stanowiące 29,47% (26,94%) oraz wynagrodzenia równe 443.134,54 zł i stanowiące 
16,02% (16,60%). Koszty finansowe wynosiły 1.356,99 tys. zł (1.312,94 tys. zł). Zysk ze 
sprzedaży zwiększył się o 158,66 tys. zł. 

5. Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami krótkoterminowymi wyniósł 0,34, co jest 
dużo niższe niż wielkość optymalna. Udział kapitału pracującego w aktywach Spółki 
przyjął wartość ujemną co oznacza, że spłata zobowiązań w terminie płatności może 
wymagać sprzedaży majątku trwałego. 

6. Poziom ogólnego zadłużenia zwiększył się w stosunku do roku 2011 i wyniósł 67,57%. 
Jest to zjawisko niekorzystne z racji tego, że wspomniany wskaźnik przekracza wielkość 
optymalną, czyli ok. 50%.  

7. Wartość księgowa jednego udziału wyniosła 89,84 ( 93,31) i podobnie jak w roku 
ubiegłym pozostała poniżej wartości nominalnej. 

 
Spółka GTBS nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 
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Analiza  wskaźnikowa 
 

 
2011 r. 2012 r. 

 
WSKAŹNIKI  RENTOWNOŚCI  

a/ Rentowność sprzedaży netto ( % )                                  

    Wynik netto  / Przychody ze sprzedaży*100% 2,95% 0,07% 

b/ Rentowność kapitału własnego ( % )     

    Wynik netto / Kapitału własnego*100% 0,68% 0,02% 

c/ Rentowność aktywów ( % )     

    Wynik netto / Aktywa razem*100% 0,22% 0,01% 

 
WSKAŹNIKI  PŁYNNOŚCI  FINANSOWEJ  

a/ Płynność bieżąca      

    Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkotermin. 0,56 0,77 

b/ Płynność szybka      

Aktywa obrotowe - Zapasy - Krótkoterminowe                                                
rozlicz. międzyokres. /Zobowiązania krótkotermin. 

0,54 0,71 

c/ Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami      

Należności krótkoterminowe / Zobowiązania 
krótkoterminowe 

0,25 0,34 

d/ Udział kapitału pracującego w całości aktywów  ( % )     

Aktywa obrotowe -Krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.- 
Zobowiązania krótkotermin. / Aktywa razem*100% 

-1,36% -0,86% 

 
WSKAŹNIKI  STRUKTURY FINANSOWANIA    

a/ Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( % )      

   Całkowite zobowiązanie / Aktywa razem*100% 66,89% 67,57% 

b/ Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi     

Kapitał własny+ Zobowiązania długoterminowe + 
Rozliczenia międzyokres. długotermin. / Aktywa trwałe 

0,99 0,99 

 
WSKAŹNIKI  ZAANGAŻOWANIA MAJĄTKU  

a/ Wskaźnik obrotu aktywów 
 

    

   Przychody ze sprzedaży / Aktywa razem 
 

0,08 0,08 

 
WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO 

a/ Kwota zysku netto na 1 udział (zł)     

    Zysk netto (zł)/ Ilość udziałów       631,78 -3 469,80 

b/ Wartość księgowa 1 udziału (wartość nominalna   500 
zł)  

    

    Kapitał własny (zł) / Ilość udziałów  93,31 89,84 

Ilość udziałów z kapitału zakładowego (szt.) 186 186 
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Rachunek zysków i strat   (w tys. zł) 

       

  
2011 r. 2012 r. 

Różnica 
12r.-11r. 

% wskaźnik 
12r./11r.   

  
Przychody ze sprzedaży  3 995,80 4 238,18 242,38 106,1 

  
Koszty działalności operacyjnej  2 682,01 2 765,76 83,75 103,1 

  
Zysk / strata ze sprzedaży 1 313,79 1 472,41 158,62 112,1 

  
Pozostałe przychody operacyjne 12,77 94,16 81,39 737,4 

  
Pozostałe koszty operacyjne 742,61 317,76 -424,85 42,8 

  
Zysk / strata z dział. operacyjnej 583,95 1 248,81 664,86 213,9 

  
Przychody finansowe 83,61 111,03 27,42 132,8 

  
Koszty finansowe 1 312,94 1 356,99 44,05 103,4 

  
Zysk/Strata z dział. gospodarczej -645,38 2,85 648,23 0,0 

  
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata brutto -645,38 2,85 648,23 0,4 

  
Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,0 

  Pozostałe zmiejszenia/ 
zwiększenia zysku 

0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata netto  -645,38 2,85 648,23 0,4 
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Bilans     (w tys. zł) 
 

  

2011 r. 2012 r. różnica 
% 

wskaźnik 
12r./11r. 

struktura 

2011 r. 2012 r.  

 
 

A K T Y W A 
 

A. Aktywa trwałe  50 373,48 50 073,34 -300,14 99,4 97,4 97,2 

I.  Wartości niematerialne 
i prawne 

6,76 4,53 -2,23 67,0 0,0 0,0 

II. Rzeczowe aktywa 
trwałe 

50 363,84 50 068,80 -295,04 99,4 97,4 97,1 

III. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

V. Długoterm. rozlicz. 
międzyokres. 

2,88 0,00 -2,88 0,0 0,0 0,0 

B. Aktywa obrotowe 1 353,94 1 464,81 110,87 108,2 2,6 2,8 

I.  Zapasy 121,42 106,46 -14,96 87,7 0,2 0,2 

II. Należności 
krótkoterminowe 

388,00 643,22 255,22 165,8 0,8 1,2 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe 

826,68 710,12 -116,56 85,9 1,6 1,4 

IV. Krótkoterm. 
rozliczenia 
międzyokresowe 

17,84 5,01 -12,83 28,1 0,0 0,0 

Aktywa  razem  51 727,42 51 538,14 -189,28 99,6 100,0 100,0 

 
 

P A S Y W A  
 

A. Kapitał własny  16 710,91 16 713,76 2,85 100,0 32,3 32,4 

I.  Kapitał podstawowy 18 600,00 18 600,00 0,00 100,0 36,0 36,1 

II. Należne wpłaty na 
kapitał 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

III. Udziały własne 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Kapitał zapasowy 2 464,27 1 818,85 -645,42 73,8 4,8 3,5 

V. Kapitał z aktualizacji 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VI. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

0,00 0,38 0,38 0,0 0,0 0,0 

VII. Zysk / strata z lat 
ubiegłych  

-3 707,94 -3 707,94 0,00 100,0 -7,2 -7,2 

VIII. Zysk / strata netto -645,42 2,85 648,27 0,0 -1,2 0,0 
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B. Zobowiązania i 
rezerwy 

35 016,51 34 824,38 -192,13 99,5 67,7 67,6 

I.  Rezerwy na 
zobowiązania 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

II. Zobowiązania 
długoterminowe 

33 416,69 32 919,33 -497,36 98,5 64,6 63,9 

III.Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 598,95 1 904,75 305,80 119,1 3,1 3,7 

IV.Rozliczenia 
międzyokres., w tym: 

0,87 0,30 -0,57 34,5 0,0 0,0 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,0 x x 

Pasywa  razem  51 727,42 51 538,14 -189,28 99,6 100,0 100,0 
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Załącznik Nr 6 
 

Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej 
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. 

w Kostrzynie nad Odrą 
 

 Analizę sytuacji majątkowej i finansowej w 2012 roku w porównaniu do roku 2011 
sporządza się na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz 
wyliczonych wskaźników finansowych. 
1. Spółka zanotowała zysk netto równy 1.566,62 tys. zł (w 2011 r. 6.483,09 tys. zł).          

Zysk netto jest w Spółce równy zyskowi brutto ze względu na ulgi podatkowe, z których 
jednostka korzysta. Warunkiem ulgi w podatku dochodowym jest przeznaczenie całego 
zysku na cele inwestycyjne Strefy w ciągu dwóch lat od jego wypracowania. 

2. Wartość aktywów trwałych stanowiła 74,67% majątku (w roku ubiegłym 74,21%). 
Podobnie jak w roku ubiegłym wzrosły rzeczowe aktywa Spółki – 323.625,38 zł. Główny 
składnik wpływający na ich wartość to infrastruktura techniczna stanowiąca uzbrojenie 
terenów K-SSSE. Zmniejszyły się natomiast środki trwałe w budowie o 7.334.943,52 zł. 
Do składników majątku Spółki zaliczane są również inwestycje długoterminowe  
– nieruchomości, które wzrosły o 1.269.184,69 zł na skutek zakupu od Miasta Gorzów 
Wlkp. i spółki Markenson Sp. z o. o. gruntów położonych na terenie strefy.  

3. Wartość aktywów trwałych stanowiła 74,67% majątku (w roku ubiegłym 74,21%). 
Zwiększyły się rzeczowe aktywa trwałe o 323,62 tys. zł. Wzrost majątku Spółki następuje 
w wyniku osiągania korzystnych wyników na sprzedaży gruntów traktowanych  
w jednostce jako inwestycje w nieruchomości oraz od roku 2009 również częściowo jako 
towary. Natomiast aktywa obrotowe stanowiły 25,33% majątku. W roku ubiegłym 
stanowiły 25,79%. Środki pieniężne wzrosły do kwoty 19.860,7 tys. zł. Inwestycje 
krótkoterminowe wynosiły 20.688,31 tys. zł (w 2011 roku – 15.600,07 tys. zł). Kwota 
należności krótkoterminowych zmniejszyła się do 2.519,87 tys. zł, czyli o 865,12 tys. zł. 

4. W majątku obrotowym Spółki odnotowano spadek do kwoty 26.872,69 tys. zł. Inwestycje 
krótkoterminowe na koniec roku wyniosły 20.688,31 tys. zł. Kwota należności 
krótkoterminowych była równa 2.519,87 tys. zł. Spadła wartość zapasów z 7.907,54 tys. 
zł w roku 2011 do 3.427,72 tys. zł w roku 2012. 

5. W pasywach Spółki udział kapitału własnego zmniejszył się i wyniósł 96,6%  
(w roku 2011 wyniósł 98,5%). 

6. Rachunek zysków i strat pokazuje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży  
o wartości 14.959,54 zł (10.906,15 zł). Koszty działalności operacyjnej zwiększyły się o 
3.309,62 zł. Najwyższą pozycją w strukturze kosztów była amortyzacja wynosząca 
3.429,15 tys. zł, która stanowiła 23,3 % kosztów (w roku 2011 wynosiła 2.997,51 tys. zł). 

7. W badanym roku Spółka prowadziła intensywną działalność inwestycyjną polegającą na 
rozbudowie infrastruktury Strefy, głównie w Nowej Soli, Kostrzynie nad Odrą i Słubicach. 
W roku 2012 poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 3.686,8 tys. zł.   

8. Wskaźniki rentowności uzyskały wartości dodatnie. I tak: rentowność sprzedaży netto 
wyniosła 10,47% (w roku ubiegłym 59,44%), rentowność kapitału własnego wyniosła 
1,53% (6,28%), natomiast rentowność aktywów wyniosła 1,48% (6,18%). Wskaźniki 
płynności wyniosły odpowiednio: płynność bieżąca – 7,44 (17,67)  
a płynność szybka 6,43 (12,40).  Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 
wyniósł 1,29 (1,33). Jego wysokość powyżej jedności wskazuje na prawidłowość 
sfinansowania aktywów trwałych kapitałami stałymi i sprzyja utrzymaniu równowagi 
finansowej Spółki. Zysk z jednej akcji spadł z 23,10 do 5,58. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, utrzymująca się powyżej trzy krotnej wartości nominalnej wartość księgowa 
jednej akcji potwierdza, że inwestowanie w akcje Spółki jest jak najbardziej słuszne.  

9. Stopa zadłużenia wyniosła w 2012 roku 3,43%, natomiast w roku ubiegłym była równa 
1,52%. Poziom zadłużenia jest bardzo niski. Spółka posiada niewielkie zadłużenie, które 
jest w stanie spłacić w każdym momencie posiadanymi środkami na rachunku bieżącym. 

10. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 19.860,78 tys. zł. (14.922,34 tys. zł). 
11. Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 14 (tak samo jak w roku ubiegłym). 
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Analiza  wskaźnikowa 
 

  2011 r. 2012 r. 

 
WSKAŹNIKI  RENTOWNOŚCI  

 

a/ Rentowność sprzedaży netto ( % )                                  

    Wynik netto  / Przychody ze sprzedaży*100% 59,44% 10,47% 

b/ Rentowność kapitału własnego ( % )     

    Wynik netto / Kapitału własnego*100% 6,28% 1,53% 

c/ Rentowność aktywów ( % )     

    Wynik netto / Aktywa razem*100% 6,18% 1,48% 

 
WSKAŹNIKI  PŁYNNOŚCI  FINANSOWEJ  

 

a/ Płynność bieżąca      

    Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkotermin. 17,67 7,44 

b/ Płynność szybka      

Aktywa obrotowe - Zapasy - Krótkoterminowe                                                
rozlicz. międzyokres. /Zobowiązania krótkotermin. 

12,40 6,43 

c/ Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami      

Należności krótkoterminowe / Zobowiązania 
krótkoterminowe 

2,21 0,70 

d/ Udział kapitału pracującego w całości aktywów  ( % )     

Aktywa obrotowe -Krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.- 
Zobowiązania krótkotermin. / Aktywa razem*100% 

24,18% 21,70% 

 
WSKAŹNIKI  STRUKTURY FINANSOWANIA  

   

a/ Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( % )      

   Całkowite zobowiązanie / Aktywa razem*100% 1,52% 3,43% 

b/ Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi     

Kapitał własny+ Zobowiązania długoterminowe + 
Rozliczenia międzyokres. długotermin. / Aktywa trwałe 

1,33 1,29 

 
WSKAŹNIKI  ZAANGAŻOWANIA MAJĄTKU  

 

a/ Wskaźnik obrotu aktywów     

   Przychody ze sprzedaży / Aktywa razem 0,10 0,14 

 
WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO 

 

a/ Kwota zysku netto na 1 akcję (zł)     

    Zysk netto (zł)/ Ilość akcji       23,10 5,58 

b/ Wartość księgowa 1 akcji (wartość nominalna   100 zł)      

    Kapitał własny (zł) / Ilość akcji  345,10 365,14 

Ilość akcji z kapitału zakładowego (szt.) 280 593 280 593 
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Rachunek zysków i strat  (w tys. zł) 

       

  

20011 r. 2012 r. 
różnica 12r.-

11r.  
% wskaźnik 

12r./11r.   

  
Przychody ze sprzedaży  10 906,15 14 959,54 4 053,39 137,2 

  
Koszty działalności operacyjnej  11 413,37 14 722,99 3 309,62 129,0 

  
Zysk / strata ze sprzedaży 4 289,47 5 442,45 1 152,98 126,9 

  

Pozostałe przychody operacyjne 7 784,29 268,81 -7 515,48 3,5 

  
Pozostałe koszty operacyjne 1 471,20 504,76 -966,44 34,3 

  
Zysk / strata z dział. operacyjnej 5 805,88 0,60 -5 805,28 0,0 

  
Przychody finansowe 925,40 1 568,71 643,31 169,5 

  
Koszty finansowe 248,18 2,69 -245,49 1,1 

  
Zysk/Strata z dział. gospodarczej 6 483,09 1 566,62 -4 916,47 24,2 

  
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata brutto 6 483,09 1 566,62 -4 916,47 24,2 

  
Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,0 

  Pozostałe zmiejszenia/ 
zwiększenia zysku 

0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata netto  6 483,09 1 566,62 -4 916,47 24,2 
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Bilans     (w tys. zł) 

 

  

2011 r. 2012 r. 
różnica 
(12-11) 

% 
wskaźnik 
12r./11r. 

struktura 

2011 r. 2012 r.  

 
 

A K T Y W A 
 
 

A. Aktywa trwałe  77 837,85 79 221,85 1 384,00 101,8 74,2 74,7 

I.  Wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 57 925,38 58 249,00 323,62 100,6 55,2 54,9 

III.Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV.Inwestycje 
długoterminowe 

19 912,47 20 972,84 1 060,37 105,3 19,0 19,8 

V.Długoterm. rozlicz. 
międzyokres. 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

B. Aktywa obrotowe 27 048,82 26 872,69 -176,13 99,4 25,8 25,3 

I.  Zapasy 7 907,54 3 427,72 -4 479,82 43,3 7,5 3,2 

II. Należności 
krótkoterminowe 

3 385,00 2 519,87 -865,13 74,4 3,2 2,4 

III.Inwestycje 
krótkoterminowe 

15 600,07 20 688,31 5 088,24 132,6 14,9 19,5 

IV.Krótkoterm. rozliczenia 
międzyokresowe 

156,21 236,79 80,58 151,6 0,1 0,2 

Aktywa  razem  104 886,67 106 094,54 1 207,87 101,2 100,0 100,0 

 
 

P A S Y W A  
 
 

A. Kapitał własny  103 295,87 102 456,24 -839,63 99,2 98,5 96,6 

I.  Kapitał podstawowy 28 059,30 27 184,30 -875,00 96,9 26,8 25,6 

II. Należne wpłaty na 
kapitał 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

III. Udziały własne 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Kapitał zapasowy 10 671,98 9 140,73 -1 531,25 85,7 10,2 8,6 

V. Kapitał z aktualizacji 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VI. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

58 081,49 64 564,59 6 483,10 111,2 55,4 60,9 

VII. Zysk / strata z lat 
ubiegłych  

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VIII. Zysk / strata netto 6 483,10 1 566,62 -4 916,48 24,2 6,2 1,5 
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B. Zobowiązania i 
rezerwy 

1 590,79 3 638,29 2 047,50 228,7 1,5 3,4 

I.  Rezerwy na 
zobowiązania 

59,63 27,00 -32,63 45,3 0,1 0,0 

II. Zobowiązania 
długotermowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 531,16 3 611,29 2 080,13 235,9 1,5 3,4 

IV. Rozliczenia 
międzyokres., w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

Pasywa  razem  104 886,67 106 094,54 1 207,87 101,2 100,0 100,0 

 
 
 
 
Rachunek przepływów pieniężnych   (tys. zł) 

(metoda pośrednia) 
 

     2011 r. 2012 r. 

 
A. Przepływy śr. pieniężnych z dział. operacyjnej  

 
    

I.  Zysk /strata netto 6 483,1 1 566,6 

II. Korekty razem, w tym: -9 030,2 7 240,7 

1. Amortyzacja 2 997,5 3 429,1 

2. Zyski z różnic kursowych 0,0 0,0 

3. Odsetki i udziały w zyskach 0,0 -500,0 

4. Zysk z działalności inwestycyjnej -7 413,5 -167,2 

5. Zmiana stanu rezerw 59,6 -32,6 

6. Zmiana stanu zapasów -3 699,8 4 479,8 

7. Zmiana stanu należności  674,8 426,2 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkototermin. bez pożyczek  -1 907,8 -522,9 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 29,3 -80,6 

10.Inne korekty  229,7 209,0 

III.Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej  -2 547,1 8 807,3 

 
B. Przepływy śr. pieniężnych z dział. inwestycyjnej 

 
    

I. Wpływy  10 311,7 1 502,7 

1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzecz. akt. trwał.  126,9 119,5 

2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i pr. 10 184,8 1 383,2 

3. Z aktywów finansowych 0,0 0,0 

4. Inne wpływy inwestycyjne  0,0 0,0 

II. Wydatki  -9 468,0 -5 371,6 

1. Nabycie wart. niem. i pr. oraz rzeczowych akt. trwałych  -9 468,0 -5 371,6 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem i prawne 0,0 0,0 

3. Na aktywa finansowe  0,0 0,0 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,0 0,0 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  843,7 -3 868,9 
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C. Przepływy śr. pieniężnych. z dz. finansowej  

 
    

I. Wpływy  0,0 0,0 

1. Wpływy netto z wydania udziałów 0,0 0,0 

2. Kredyty i pożyczki 0,0 0,0 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 

4. Inne wpływy finansowe  0,0 0,0 

II.Wydatki 0,0 0,0 

1. Nabycie udziałów własnych 0,0 0,0 

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,0 0,0 

3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 0,0 0,0 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,0 0,0 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,0 0,0 

7. Płatności zobowiązań z umów leasingu finansowego  0,0 0,0 

8. Odsetki 0,0 0,0 

9. Inne wydatki finansowe 0,0 0,0 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  0,0 0,0 

D. Przepływy pieniężne netto razem  -1 703,4 4 938,4 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  -1 703,4 4 938,4 

F. Środki pieniężne na początek roku 16 625,7 14 922,3 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 14 922,3 19 860,8 
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Załącznik Nr 7 
 

Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej 
Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze 

w Gorzowie Wlkp. 
 

 Sytuację ekonomiczno – finansową Spółki LFZCG na koniec 2012 roku  
w porównaniu do roku 2011 przedstawiają dane zawarte w sprawozdaniach 
finansowych oraz wyliczone z ich uwzględnieniem wskaźniki ekonomiczne: 
 
1. W roku 2012 Fundacja uzyskała stratę netto w wysokości 44.296,48 zł.  

(w roku 2011 strata była równa 117.459,09 zł).  
2. Przychody ogółem były równe 714,70 tys. zł (w roku 2011 były równe  

648,09  tys. zł). 
3. Najwyższymi pozycjami w kosztach działalności operacyjnej wynoszących  

754,66 tys. zł były: usługi obce wynoszące 249,73 tys. zł i stanowiące 33,09% 
kosztów (325,94 tys. zł), wynagrodzenia wynoszące 222,94 tys. zł i stanowiące 
29,54% kosztów (244,10 tys. zł) oraz zużycie materiałów i energii równe  
102,89 tys. zł., tj. 13,63% kosztów (118,31 tys. zł). 

4. Suma bilansowa była równa 3.391,16 tys. zł a w roku 2011 wynosiła  
3.450,94 tys. zł. Aktywa trwałe stanowiły 89,83% aktywów, natomiast aktywa 
obrotowe 10,17%. 

5. Aktywa obrotowe uległy zwiększeniu i wyniosły 344,92 tys. zł. Zmniejszyła się 
kwota należności krótkoterminowych ze 155,89 tys. zł w roku 2011 do  
144,37 tys. zł w roku 2012. 

6. W pasywach znacznie obniżył się kapitał własny, o 44,3 tys. zł. Zmniejszyła się 
kwota zobowiązań krótkoterminowych o 15,48 tys. zł. 

7. Wskaźniki rentowności przyjęły wartości ujemne, wskaźniki płynności także były 
ujemne. Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami zwiększył się z 1,66 do 
1,84. Znacznie wzrósł udział kapitału pracującego w aktywach. W roku 2011 
wynosił 1,91%, natomiast w roku badanym wyniósł 4,01%. Wskaźnik ten stanowi 
miarę potencjalnych możliwości pieniężnych jednostki. 

8. Korzystnie obniżył się poziom ogólnego zadłużenia, z 2,72 w roku 2011 do  
2,31 w roku 2012. Wzrósł wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi. 
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Analiza  wskaźnikowa  
 
  2011 r. 2012 r. 

 
WSKAŹNIKI  RENTOWNOŚCI  

a/ Rentowność sprzedaży netto ( % )                                  

    Wynik netto  / Przychody ze sprzedaży*100% -746,73% -2488,76% 

b/ Rentowność kapitału własnego ( % )     

    Wynik netto / Kapitału własnego*100% -3,50% -1,34% 

c/ Rentowność aktywów ( % )     

    Wynik netto / Aktywa razem*100% -3,40% -1,31% 

 
WSKAŹNIKI  PŁYNNOŚCI  FINANSOWEJ  

a/ Płynność bieżąca      

    Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkotermin. 3,49 4,40 

b/ Płynność szybka      

Aktywa obrotowe - Zapasy - Krótkoterminowe                                                
rozlicz. międzyokres. /Zobowiązania krótkotermin. 

1,70 2,74 

c/ Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami      

Należności krótkoterminowe / Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1,66 1,84 

d/ Udział kapitału pracującego w całości aktywów  ( % )     

Aktywa obrotowe -Krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.- 
Zobowiązania krótkotermin. / Aktywa razem*100% 

1,91% 4,01% 

 
WSKAŹNIKI  STRUKTURY FINANSOWANIA    

a/ Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( % )      

   Całkowite zobowiązanie / Aktywa razem*100% 2,72% 2,31% 

b/ Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi     

Kapitał własny+ Zobowiązania długoterminowe + 
Rozliczenia międzyokres. długotermin. / Aktywa trwałe 

1,07 1,09 

 
WSKAŹNIKI  ZAANGAŻOWANIA MAJĄTKU  

a/ Wskaźnik obrotu aktywów     

   Przychody ze sprzedaży / Aktywa razem 0,00 0,00 

 
WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO 

a/ Kwota zysku netto na 1 udział (zł)     

    Zysk netto (zł)/ Ilość udziałów       x x 

b/ Wartość księgowa 1 udziału (wartość nominalna   500 
zł)  

    

    Kapitał własny (zł) / Ilość udziałów  x x 

Ilość udziałów z kapitału zakładowego (szt.) x x 
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Rachunek zysków i strat   (w tys. zł) 

       

  

2011 r. 2012 r. 
różnica 12r.-

11r.  
% wskaźnik 

12r./11r.   

  
Przychody ze sprzedaży  15,73 1,78 -13,95 11,3 

  
Koszty działalności operacyjnej  764,13 754,66 -9,47 98,8 

  
Zysk / strata ze sprzedaży -748,40 -752,88 -4,48 187,1 

  
Pozostałe przychody operacyjne 632,36 709,39 77,03 112,2 

  
Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,25 0,25 0,0 

  
Zysk / strata z dział. operacyjnej -116,04 -43,74 72,30 0,0 

  
Przychody finansowe 0,00 3,54 3,54 0,0 

  
Koszty finansowe 1,42 4,09 2,67 288,0 

  
Zysk/Strata z dział. gospodarczej -117,46 -44,30 73,16 0,0 

  
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata brutto -117,46 -44,30 73,16 0,0 

  
Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,0 

  Pozostałe zmiejszenia/ 
zwiększenia zysku 

0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata netto  -117,46 -44,30 73,16 0,0 
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Bilans     (w tys. zł) 

 

  

2011 r. 2012 r. różnica 
% 

wskaźnik 
12r./11r. 

struktura 

2011 r. 2012 r.  

 
 

A K T Y W A 
 

A. Aktywa trwałe  3 123,93 3 046,24 -77,69 97,5 90,5 89,8 

I.  Wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 118,93 3 041,24 -77,69 97,5 90,4 89,7 

III. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

5,00 5,00 0,00 100,0 0,1 0,1 

V. Długoterm. rozlicz. 
międzyokres. 

0,00 5,00 5,00 0,0 0,0 0,1 

B. Aktywa obrotowe 327,01 344,92 17,91 105,5 9,5 10,2 

I.  Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

II. Należności 
krótkoterminowe 

155,89 144,37 -11,52 92,6 4,5 4,3 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe 

3,79 69,91 66,12 1 844,6 0,1 2,1 

IV. Krótkoterm. rozliczenia 
międzyokresowe 

167,33 130,64 -36,69 78,1 4,8 3,9 

Aktywa  razem  3 450,94 3 391,16 -59,78 98,3 100,0 100,0 

 
 

P A S Y W A  
 

A. Kapitał własny  3 357,15 3 312,85 -44,30 98,7 97,3 97,7 

I.  Kapitał podstawowy 3 590,00 3 590,00 0,00 100,0 104,0 105,9 

II. Należne wpłaty na 
kapitał 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

III. Udziały własne 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

V. Kapitał z aktualizacji 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VI. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VII. Zysk / strata z lat 
ubiegłych  

-115,39 -232,85 -117,46 201,8 -3,3 -6,9 

VIII. Zysk / strata netto -117,46 -44,30 73,16 0,0 -3,4 -1,3 
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B. Zobowiązania i 
rezerwy 

93,79 78,31 -15,48 83,5 2,7 2,3 

I.  Rezerwy na 
zobowiązania 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

II. Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

93,79 78,31 -15,48 83,5 2,7 2,3 

IV. Rozliczenia 
międzyokres., w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,0 x x 

Pasywa  razem  3 450,94 3 391,16 -59,78 98,3 100,0 100,0 
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Załącznik Nr 1 
 

 
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Gorzowie Wlkp. 

 
 

 Sytuację ekonomiczno – finansową Spółki PWiK obrazują przedstawione poniżej 
dane zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 w porównaniu do danych za rok 
2011 oraz obliczone z nich wskaźniki finansowe: 
 
1. Spółka zanotowała zysk netto równy 2.277.924,92 zł (w 2011 r. 1.965.818,11 zł). Zarząd 

będzie wnioskował o przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy. 
2. Suma bilansowa była równa 219.130,85 tys. zł (207.555,32 tys. zł) i wzrosła  

o 11.575,53 tys. zł. W strukturze aktywów aktywa trwałe stanowiły 85,5%  
(w 2011 r. 90,1%), natomiast aktywa obrotowe 14,5% (9,9%). Pasywa składały się z 90,9 
% kapitału własnego (94,8%) i 9,1% zobowiązań i rezerw (5,2%).  

3. Aktywa trwałe wzrosły ze 186.967,71 tys. zł w roku 2011 do 187.319,22  tys. zł w roku 
2012. Łącznie w ciągu roku spółka: 

 zmniejszyła stan środków trwałych do kwoty 167.822,27 tys. zł, 

 środki trwałe w budowie  na ostatni dzień 2012 roku wynosiły 17.550.726,23 zł. 
4. Stan aktywów obrotowych powiększył się o 11.224,02 tys. zł, należności krótkoterminowe 

zwiększyły się o 1.015,21 tys. zł. Stan środków pieniężnych i lokat powiększył się i na 
koniec roku wyniósł 23.844,36 tys. zł. 

5. W pasywach Spółki wzrósł kapitał podstawowy pozostał na nie zmienionym poziomie        
i wyniósł 194.175,50 tys. zł 

6. Zobowiązania długoterminowe wyniosły 254,89 tys. zł i składały się na nie: kredyty            
i pożyczki oraz inne. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 roku 
wynosił 5.726,38 tys. zł.   

7. Łączne przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią 46.663,25 tys. zł.  
W roku poprzednim wynosiły 44.865,67 tys. zł.  
W kosztach działalności operacyjnej wynoszących 45.125,13 tys. zł najbardziej 
znaczącymi pozycjami były: 

 amortyzacja wynosząca 10.302,45 tys. zł. (10.055,45  tys. zł). Wzrost amortyzacji 
wynika ze wzrostu majątku trwałego Spółki wskutek prowadzonych inwestycji, 

 zużycie materiałów i energii wynoszące 7.906,06 tys. zł (7.864,94 tys. zł), 

 wynagrodzenia wynoszące 10.730,66 tys. zł (10.338,74 tys. zł). 
Amortyzacja stanowiła 22,83% kosztów (23,05%), zużycie materiałów i energii 17,52% 
(18,03%), natomiast wynagrodzenia 23,78% (23,70%). 

8. Przychód z działalności podstawowej wzrósł o 3,19%, w tym: za wodę o 3,69%  
i kanalizację o 2,79%. 

9. W roku 2012 sprzedaż wody w jednostkach naturalnych wynosiła  
5.307,01 tys. m3. Plan sprzedaży został wykonany w 96,8%. W porównaniu  
z rokiem 2011 sprzedaż wody zmalała o 103,41 tys. m3, tj. o 1,9%. 

10. Wskaźniki rentowności wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego i przyjęły wartości 
dodatnie. 

11. Wskaźniki płynności były stabilne, wykazały pożądany poziom, co wskazuje, ze nie 
występuje żadne zagrożenie dla Spółki. 

12. W spółce zachowana została reguła finansowa, zgodnie z którą majątek trwały powinien 
być finansowany kapitałem długookresowym. Potwierdzeniem tego jest wskaźnik równy 
1,12 (1,03). 

13. W wyniku uzyskania znacznego zysku netto wzrósł zysk przypadający na jeden udział z 
2,71 do 5,87. 

14. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Miasto posiadało 323.675 udziałów w PWiK, składających 
się na wartość 161.837.500zł, tj. 83,34%.  
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15. Wartość księgowa 1 udziału przekroczyła wartość nominalną i wyniosła 512,71 zł. 
16. Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 261 etatów (w roku ubiegłym  

259 etaty). 
17. Rachunek przepływów pieniężnych wskazuje, że Spółka w ciągu roku powiększyła stan 

środków pieniężnych o 10.109,48 tys. zł i na koniec roku posiadała 23.844,36 tys. zł.  

 
 
 
Analiza  wskaźnikowa  

 
  2011 r. 2012 r. 

 
WSKAŹNIKI  RENTOWNOŚCI  

 

a/ Rentowność sprzedaży netto ( % )                                  

    Wynik netto  / Przychody ze sprzedaży*100% 4,38% 4,88% 

b/ Rentowność kapitału własnego ( % )     

    Wynik netto / Kapitału własnego*100% 1,00% 1,14% 

c/ Rentowność aktywów ( % )     

    Wynik netto / Aktywa razem*100% 0,95% 1,04% 

 
WSKAŹNIKI  PŁYNNOŚCI  FINANSOWEJ  

 

a/ Płynność bieżąca      

    Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkotermin. 3,34 5,56 

b/ Płynność szybka      

Aktywa obrotowe - Zapasy - Krótkoterminowe                                                
rozlicz. międzyokres. /Zobowiązania krótkotermin. 

3,23 5,42 

c/ Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami      

Należności krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe 1,00 1,25 

d/ Udział kapitału pracującego w całości aktywów  ( % )     

Aktywa obrotowe -Krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.- 
Zobowiązania krótkotermin. / Aktywa razem*100% 

6,91% 11,86% 

 
WSKAŹNIKI  STRUKTURY FINANSOWANIA  

   

a/ Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( % )      

   Całkowite zobowiązanie / Aktywa razem*100% 5,16% 9,13% 

b/ Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi     

Kapitał własny+ Zobowiązania długoterminowe + Rozliczenia 
międzyokres. długotermin. / Aktywa trwałe 

1,06 1,12 

 
WSKAŹNIKI  ZAANGAŻOWANIA MAJĄTKU  

 

a/ Wskaźnik obrotu aktywów     

   Przychody ze sprzedaży / Aktywa razem 0,22 0,21 
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WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO 

 

a/ Kwota zysku netto na 1 udział (zł)     

    Zysk netto (zł)/ Ilość udziałów       5,06 5,87 

b/ Wartość księgowa 1 udziału (wartość nominalna   500 zł)      

    Kapitał własny (zł) / Ilość udziałów  506,85 512,71 

Ilość udziałów z kapitału zakładowego (szt.) 388 351 388 351 

 

Rachunek zysków i strat     (w tys. zł) 

       

  

2011 r. 2012 r. 
różnica 12r.-

11r.  
% wskaźnik 

12r./11r.   

  

Przychody ze sprzedaży  44 865,67 46 663,25 1 797,58 104,0 

  
Koszty działalności operacyjnej  43 630,73 45 125,13 1 494,40 103,4 

  

Zysk / strata ze sprzedaży 1 234,94 1 538,12 303,18 124,6 

  

Pozostałe przychody operacyjne 1 894,71 1 640,82 -253,89 86,6 

  
Pozostałe koszty operacyjne 1 212,14 1 196,32 -15,82 98,7 

  
Zysk / strata z dział. operacyjnej 1 917,51 1 982,63 65,12 103,4 

  

Przychody finansowe 582,13 815,58 233,45 140,1 

  
Koszty finansowe 58,38 20,35 -38,03 34,9 

  
Zysk/Strata z dział. gospodarczej 2 441,26 2 777,86 336,60 113,8 

  
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata brutto 2 441,26 2 777,86 336,60 113,8 

  
Podatek dochodowy 365,88 523,02 157,14 142,9 

  

Pozostałe zmiejszenia/ 
zwiększenia zysku 

109,57 -23,08 -132,65 -21,1 

  
Zysk / Strata netto  1 965,82 2 277,92 312,10 115,9 
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Bilans     (w tys. zł) 
 

  

2011 r. 2012 r. różnica 
% 

wskaźnik 
12r./11r. 

struktura 

2011 r. 2012 r.  

 
A K T Y W A 

 

A. Aktywa trwałe  186 967,71 187 319,22 351,51 100,2 90,1 85,5 

I.  Wartości niematerialne 
i prawne 

514,96 398,46 -116,50 77,4 0,2 0,2 

II. Rzeczowe aktywa 
trwałe 

184 954,35 185 372,99 418,64 100,2 89,1 84,6 

III. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

840,35 840,35 0,00 100,0 0,4 0,4 

V. Długoterm. rozlicz. 
międzyokres. 

658,05 707,42 49,37 107,5 0,3 0,3 

B. Aktywa obrotowe 20 587,61 31 811,63 11 224,02 154,5 9,9 14,5 

I.  Zapasy 612,00 691,54 79,54 113,0 0,3 0,3 

II. Należności 
krótkoterminowe 

6 170,15 7 185,35 1 015,20 116,5 3,0 3,3 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe 

13 734,88 23 844,36 10 109,48 173,6 6,6 10,9 

IV. Krótkoterm. 
rozliczenia 
międzyokresowe 

70,58 90,38 19,80 128,1 0,0 0,0 

 
Aktywa  razem  
 

207 555,32 219 130,85 11 575,53 105,6 100,0 100,0 

 
P A S Y W A  

 

A. Kapitał własny  196 835,46 199 113,38 2 277,92 101,2 94,8 90,9 

I.  Kapitał podstawowy 194 175,50 194 175,50 0,00 100,0 93,6 88,6 

II. Należne wpłaty na 
kapitał 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

III. Udziały własne 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Kapitał zapasowy 682,73 2 648,55 1 965,82 387,9 0,3 1,2 

V. Kapitał z aktualizacji 11,41 11,41 0,00 100,0 0,0 0,0 

VI. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VII. Zysk / strata z lat 
ubiegłych  

0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,0 0,0 

VIII. Zysk / strata netto 1 965,82 2 277,92 312,10 115,9 0,9 1,0 
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B. Zobowiązania i 
rezerwy 

10 719,86 20 017,47 9 297,61 186,7 5,2 9,1 

I.  Rezerwy na 
zobowiązania 

3 493,93 3 512,12 18,19 100,5 1,7 1,6 

II. Zobowiązania 
długoterminowe 

385,74 254,89 -130,85 66,1 0,2 0,1 

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

6 171,59 5 726,38 -445,21 92,8 3,0 2,6 

IV. Rozliczenia 
międzyokres., w tym: 

668,60 10 524,08 9 855,48 1 574,0 0,3 4,8 

długoterminowe 530,19 10 320,39 9 790,20 1 946,5 x x 

 
Pasywa  razem  
 

207 555,32 219 130,85 11 575,53 105,6 100,0 100,0 

 
 

Rachunek przepływów pieniężnych         (tys. zł) 

(metoda pośrednia) 
 

     2011 r. 2012 r. 

 
A. Przepływy śr. pieniężnych z dział. operacyjnej  
 

    

I.  Zysk /strata netto 1 965,8 2 277,9 

II. Korekty razem, w tym: 10 023,7 9 059,6 

1. Amortyzacja 10 055,5 10 302,4 

2. Zyski z różnic kursowych 0,0 0,0 

3. Odsetki i udziały w zyskach -452,1 -21,2 

4. Zysk z działalności inwestycyjnej -63,2 -26,9 

5. Zmiana stanu rezerw 17 ,4 18,2 

6. Zmiana stanu zapasów -53,9 -79,5 

7. Zmiana stanu należności  -53,3 -1 015,2 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkototermin. bez pożyczek  474,5 -119,9 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -118,8 -209,7 

10.Inne korekty  217,6 211,5 

III.Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej  11 989,5 11 337,6 

 
B. Przepływy śr. pieniężnych z dział. inwestycyjnej 
 

    

I. Wpływy  92,9 26,9 

1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzecz. akt. trwał.  92,9 26,9 

2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i pr. 0,0 0,0 

3. Z aktywów finansowych 0,0 0,0 

4. Inne wpływy inwestycyjne  0,0 0,0 

II. Wydatki  -9 170,1 -10 463,8 

1. Nabycie wart. niem. i pr. oraz rzeczowych akt. trwałych  -9 170,1 -10 463,8 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem i prawne 0,0 0,0 

3. Na aktywa finansowe  0,0 0,0 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,0 0,0 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -9 077,2 -10 436,9 
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C. Przepływy śr. pieniężnych. z dz. finansowej  
 

    

I. Wpływy  2 660,8 10 072,9 

1. Wpływy netto z wydania udziałów 6,8 0,0 

2. Kredyty i pożyczki 2 177,8 0,0 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 

4. Inne wpływy finansowe  476,2 10 072,9 

II.Wydatki -1 188,5 -864,1 

1. Nabycie udziałów własnych 0,0 0,0 

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,0 0,0 

3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 0,0 0,0 

4. Spłaty kredytów i pożyczek -1 135,3 -847,0 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,0 0,0 

7. Płatności zobowiązań z umów leasingu finansowego  0,0 0,0 

8. Odsetki -53,2 -16,7 

9. Inne wydatki finansowe 0,0 -0,4 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  1 472,4 9 208,8 

D. Przepływy pieniężne netto razem  4 384,7 10 109,5 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  4 384,7 10 109,5 

F. Środki pieniężne na początek roku 9 350,2 13 734,9 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 13 734,9 23 844,4 
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Załącznik Nr 3 
 

 
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej 

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o. o. 
w Gorzowie Wlkp. 

 
 

Sytuację ekonomiczną i finansową na koniec 2012 roku przedstawiają dane zawarte  
w sprawozdaniu finansowym porównywane do wielkości z roku poprzedzającego oraz 
wyliczone z nich wskaźniki charakteryzujące działalność Spółki. I tak: 
 
1. Rok 2012 zamknął się stratą  równą 1.235,3 tys. zł. Była ona większa niż  

w roku ubiegłym o 250,99 tys. zł 
2. Suma bilansowa aktywów i pasywów była równa 46.343,31 tys. zł (46.439,87 tys. zł).       

W strukturze aktywów wynoszących 46.343,31 tys. zł aktywa trwałe stanowiły 98,50%    
(w roku 2011 97,71%), natomiast aktywa obrotowe stanowiły 1,50% (2,28%). Wartość 
aktywów trwałych wzrosła o 266,82 tys. zł. Aktywa obrotowe uległy zmniejszeniu              
o 363,39 tys. zł. W pasywach Spółki obniżeniu uległ kapitał własny Spółki o 1.235,26 tys. 
zł, wzrosły natomiast zobowiązania i rezerwy o 1.138,7 tys. zł. Wzrosły  należności 
krótkoterminowe o 92,7 tys. zł. Dotyczy to głównie należności z tytułu podatku VAT 
(nakłady inwestycyjne). Obniżył się stan środków pieniężnych o 427,3 tys. zł. 

3. Kapitał własny Spółki uległ obniżeniu z kwoty 45.436,07 tys. zł w roku 2011 do kwoty 
44.200,81 tys. zł w roku 2012. Stan zobowiązań krótkoterminowych uplasował się na 
poziomie 1.411,65 tys. zł, a w roku poprzednim 884,95 tys. zł. Na koniec roku 
zobowiązania długoterminowe wzrosły do kwoty 619,36 tys. zł. 

4. Przychody ze sprzedaży w 2012 roku wyniosły 5.843,73 tys. zł W porównaniu  
z rokiem 2011 nastąpił spadek o 248,24 tys. zł.  Wysokość przychodów według rodzajów 
działalności kształtowała się następująco: 

 z usług basenowych 4.012 tys. zł (4.201 tys. zł w roku 2011), 

 z usług lodowiska 503 tys. zł (533 tys. zł), 

 z usług dzierżawy 768 tys. zł (796 tys. zł), 

 z solarium 45 tys. zł (64 tys. zł), 

 z reklam 141 tys. zł (140 tys. zł), 

 pozostałe przychody 263 tys. zł (290 tys. zł), 

 sprzedaż towarów i materiałów 112 tys. zł (68 tys. zł). 
5. Na zwiększenie straty w 2012 roku o 251 tys. zł miał wpływ spadek wyniku na 

działalności operacyjnej. Wynik na sprzedaży był ujemny i wyniósł  
-1.237,64 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 7.081,37 tys. zł.  
W strukturze kosztów najwyższą pozycją były wynagrodzenia wynoszące 2.630,92 tys. zł, 
które stanowiły 37,15% kosztów (35,96%), zużycie materiałów  
i energii równe 2.152,49 tys. zł, tj. 30,40% kosztów (28,96%) a także amortyzacja równa 
609,85 tys. zł, tj. 8,61% kosztów (13,38%). 

6. Zanotowana w roku 2012 strata powoduje, że wskaźniki rentowności przyjęły wartości 
ujemne i ze względu na pogłębiającą się stratę i zmniejszoną sprzedaż wypadły mniej 
korzystnie niż w roku ubiegłym. Potwierdza to brak rentowności prowadzonej 
działalności.  

7. Wskaźniki płynności ukształtowały się na niższych poziomach niż w roku ubiegłym. 
Sięgnęły one 30% poziomu wymagalnego, co oznacza brak możliwości terminowej spłaty 
zobowiązań. 

8. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi wyniósł 0,98 (1,00).  
9. Wartość księgowa jednego udziału wyniosła 476,12 zł (478,51 zł) i pozostała niższa od 

wartości nominalnej. 

10. Z rachunku przepływów pieniężnych wynika, że Spółka wygenerowała ujemne przepływy 

pieniężne w wysokości 427 tys. zł.  
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Analiza  wskaźnikowa  
 

  2011 r.  2012 r. 

 
WSKAŹNIKI  RENTOWNOŚCI  

a/ Rentowność sprzedaży netto ( % )                                  

    Wynik netto  / Przychody ze sprzedaży*100% -16,16% -21,14% 

b/ Rentowność kapitału własnego ( % )     

    Wynik netto / Kapitału własnego*100% -2,17% -2,79% 

c/ Rentowność aktywów ( % )     

    Wynik netto / Aktywa razem*100% -2,12% -2,67% 

 
WSKAŹNIKI  PŁYNNOŚCI  FINANSOWEJ  

a/ Płynność bieżąca      

    Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkotermin. 1,20 0,46 

b/ Płynność szybka      

Aktywa obrotowe - Zapasy - Krótkoterminowe                                                
rozlicz. międzyokres. /Zobowiązania krótkotermin. 

0,92 0,31 

c/ Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami      

Należności krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe 0,28 0,24 

d/ Udział kapitału pracującego w całości aktywów  ( % )     

Aktywa obrotowe -Krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.- 
Zobowiązania krótkotermin. / Aktywa razem*100% 

0,00% -1,86% 

 
WSKAŹNIKI  STRUKTURY FINANSOWANIA    

a/ Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( % )      

   Całkowite zobowiązanie / Aktywa razem*100% 2,16% 4,62% 

b/ Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi     

Kapitał własny+ Zobowiązania długoterminowe + Rozliczenia 
międzyokres. długotermin. / Aktywa trwałe 

1,00 0,98 

 
WSKAŹNIKI  ZAANGAŻOWANIA MAJĄTKU  

a/ Wskaźnik obrotu aktywów 
 

    

   Przychody ze sprzedaży / Aktywa razem 
 

0,13 0,13 

WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO 

a/ Kwota zysku netto na 1 udział (zł)     

    Zysk netto (zł)/ Ilość udziałów       -10,37 -13,31 

b/ Wartość księgowa 1 udziału (wartość nominalna   500 zł)      

    Kapitał własny (zł) / Ilość udziałów  478,51 476,12 

Ilość udziałów z kapitału zakładowego (szt.) 94 953 92 835 
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Rachunek zysków i strat  (w tys. zł) 

       

  

2011 r. 2012 r. różnica 12r.-11r.  
% wskaźnik 

12r./11r.   

  
Przychody ze sprzedaży  6 091,97 5 843,73 -248,24 95,9 

  
Koszty działalności operacyjnej  7 124,15 7 081,37 -42,78 99,4 

  
Zysk / strata ze sprzedaży -1 032,18 -1 237,64 -205,46 96,1 

  
Pozostałe przychody operacyjne 65,31 24,45 -40,86 37,4 

  
Pozostałe koszty operacyjne 26,86 12,18 -14,68 45,3 

  
Zysk / strata z dział. operacyjnej -993,73 -1 225,37 -231,64 92,6 

  
Przychody finansowe 17,96 3,89 -14,07 21,7 

  
Koszty finansowe 8,50 13,79 5,29 162,2 

  
Zysk/Strata z dział. gospodarczej -984,27 -1 235,26 -250,99 93,0 

  
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata brutto -984,27 -1 235,26 -250,99 93,0 

  
Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Pozostałe zmiejszenia/ 

zwiększenia zysku 
0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata netto  -984,27 -1 235,26 -250,99 93,0 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
Bilans     (w tys. zł) 

 

  

2011 r. 2012 r. różnica 
% 

wskaźnik 
11r./10r. 

struktura 

2011 r. 2012 r. 

  
A K T Y W A 

 

A. Aktywa trwałe  45 379,75 45 646,58 266,83 100,6 97,7 98,5 

I.  Wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 45 379,75 45 646,58 266,83 100,6 97,7 98,5 

III. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

V. Długoterm. rozlicz. 
międzyokres. 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

B. Aktywa obrotowe 1 060,11 696,73 -363,38 65,7 2,3 1,5 

I.  Zapasy 73,72 73,00 -0,72 99,0 0,2 0,2 

II. Należności 
krótkoterminowe 

247,67 340,34 92,67 137,4 0,5 0,7 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe 

563,95 136,65 -427,30 24,2 1,2 0,3 

IV. Krótkoterm. rozliczenia 
międzyokresowe 

174,77 146,74 -28,03 84,0 0,4 0,3 

Aktywa  razem  46 439,86 46 343,31 -96,55 99,8 100,0 100,0 

 
P A S Y W A  

 

A. Kapitał własny  45 436,07 44 200,81 -1 235,26 97,3 97,8 95,4 

I.  Kapitał podstawowy 46 417,50 45 433,00 -984,50 97,9 100,0 98,0 

II. Należne wpłaty na 
kapitał 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

III. Udziały własne 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

V. Kapitał z aktualizacji 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VI. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

2,84 3,07 0,23 108,1 0,0 0,0 

VII. Zysk / strata z lat 
ubiegłych  

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VIII. Zysk / strata netto -984,27 -1 235,26 -250,99 0,0 -2,1 -2,7 
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B. Zobowiązania i 
rezerwy 

1 003,79 2 142,49 1 138,70 213,4 2,2 4,6 

I.  Rezerwy na 
zobowiązania 

118,84 111,49 -7,35 93,8 0,3 0,2 

II. Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 619,36 619,36 0,0 0,0 1,3 

III.Zobowiązania 
krótkoterminowe 

884,95 1 411,65 526,70 159,5 1,9 3,0 

IV. Rozliczenia 
międzyokres., w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,0 x x 

Pasywa  razem  46 439,86 46 343,31 -96,55 99,8 100,0 100,0 

 
 
 
 

Rachunek przepływów pieniężnych         (tys. zł) 

(metoda pośrednia) 
 

     2011 r. 2012 r. 

 
A. Przepływy śr. pieniężnych z dział. operacyjnej  

 
    

I.  Zysk /strata netto -984,27 -1 235,26 

II. Korekty razem, w tym: 939,6 829,2 

1. Amortyzacja 953,01 609,85 

2. Zyski z różnic kursowych 0,0 0,0 

3. Odsetki i udziały w zyskach 0,0 0,0 

4. Zysk z działalności inwestycyjnej 0,6 -4,4 

5. Zmiana stanu rezerw 10,85 -7,35 

6. Zmiana stanu zapasów -4,92 0,72 

7. Zmiana stanu należności  0,73 -11,55 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkototermin. bez pożyczek  7,9 333,2 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -58,01 28,03 

10.Inne korekty  29,5 2,7 

III.Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej  -44,57 -406,08 

 
B. Przepływy śr. pieniężnych z dział. Inwestycyjnej 

 
    

I. Wpływy  96,52 45,28 

1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzecz. akt. trwał.  96,52 45,28 

2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i pr. 0,0 0,0 

3. Z aktywów finansowych 0,0 0,0 

4. Inne wpływy inwestycyjne  0,0 0,0 

II. Wydatki  229,35 842,23 

1. Nabycie wart. niem. i pr. oraz rzeczowych akt. trwałych  229,35 842,23 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem i prawne 0,0 0,0 

3. Na aktywa finansowe  0,0 0,0 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,0 0,0 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -132,83 -796,95 
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C. Przepływy śr. pieniężnych. z dz. finansowej  

 
    

I. Wpływy  0,0 879,7 

1. Wpływy netto z wydania udziałów 0,0 0,0 

2. Kredyty i pożyczki 0,0 879,7 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 

4. Inne wpływy finansowe  0,0 0,0 

II.Wydatki 107,73 103,93 

1. Nabycie udziałów własnych 0,0 0,0 

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,0 0,0 

3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 0,0 0,0 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 101,2 101,2 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,0 0,0 

7. Płatności zobowiązań z umów leasingu finansowego  0,0 0,0 

8. Odsetki 6,53 2,73 

9. Inne wydatki finansowe 0,0 0,0 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -107,73 775,72 

D. Przepływy pieniężne netto razem  -285,13 -427,3 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  -285,13 -427,3 

F. Środki pieniężne na początek roku 849,89 563,95 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 563,95 136,66 
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Załącznik Nr 2 
 

Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej 
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. 

w Gorzowie Wlkp. 
 

 Sytuację ekonomiczno – finansową Spółki ZUO określają dane zawarte  
w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok, w porównaniu do roku 2011 oraz 
wskaźniki wyliczone na ich podstawie: 
 
1. Spółka wypracowała zysk netto 2.602.810,81 zł (w  2011r. zysk wynosił 1.414.039,63 zł). 
2. Suma bilansowa była równa 55.408,39 tys. zł (52.762,16 tys. zł) i wzrosła  

o 2.646,22 tys. zł. Aktywa trwałe równe 49.850,32 tys. zł (w roku 2011 
47.822,45 tys. zł) stanowiły 90,63% sumy bilansowej (w roku 2011 stanowiły 90,64%), 
natomiast aktywa obrotowe równe 5.558,07 tys. zł (w 2011 roku 4.939,71 tys. zł.) 
stanowiły 10,03% sumy bilansowej (9,36%). Inwestycje długoterminowe wynoszące 
920,65 tys. zł stanowiły 1,85% aktywów trwałych. Natomiast w pasywach wartość 
kapitału własnego zwiększyła się do kwoty 32.893,92 tys. zł, czyli o 2.602,81 tys. zł. 
Zwiększył się także stan zobowiązań z kwoty 22.471,06 tys. zł w roku ubiegłym do  
22.514,48 tys. zł w roku 2012. 

3. Wartość aktywów trwałych wzrosła. Aktywa trwałe stanowiły 89,97% całego majątku 
natomiast inwestycje długoterminowe 1,66%.Stan aktywów obrotowych uległ 
podwyższeniu o 618,35 tys. zł, w tym w należnościach krótkoterminowych odnotowano 
spadek o 580,00 zł a w inwestycjach krótkoterminowych wzrost o 1.581,59 tys. zł. 

4. Pasywa Spółki, które są źródłem finansowania majątku zwiększyły się do kwoty 
55.408,39 tys. zł, czyli o 2.646,22 tys. zł. Szczególnie wzrósł kapitał zapasowy                   
o 1.414,04 tys. zł. Kapitał własny był niższy od majątku trwałego o 16.956,40 tys. zł. 
Zwiększyła się kwota zobowiązań długoterminowych o 862,68 tys. zł.  

5. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 20.616,42 tys. zł i zwiększyły się  
w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2.717,80 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej 
ukształtowały się na poziomie 20.087,52 tys. zł (16.929,84 tys. zł). Najwyższymi 
pozycjami kosztów działalności operacyjnej w 2012 roku były: 

 wynagrodzenia wynoszące 4.562,73 tys. zł, tj. 22,71% kosztów, 

 usługi obce wynoszące 3.288,40 tys. zł, tj. 16,37% kosztów, 

 amortyzacja wynosząca 3.056,37 tys. zł, tj. 15,22% kosztów, 

 zużycie materiałów i energii wynoszące 4.731,85 tys. zł, tj. 23,56% kosztów 
6. Zysk ze sprzedaży uległ zmniejszeniu o 439,87 tys. zł.  
7. Wskaźniki rentowności informują, jaki jest procentowy udział zysku w wartości sprzedaży, 

majątku czy kapitału własnego. Rentowność sprzedaży netto wyniosła 12,62% (w roku 
2011– 7,90%), rentowność kapitału własnego zwiększyła się do 7,91% (4,67%), 
natomiast rentowność aktywów wyniosła 4,70% (2,68%). Wskaźniki rentowności 
wykazały tendencję wzrostową i znalazły się na dobrym poziomie. Przyczyną 
kształtowania się wskaźników na takim poziomie jest przede wszystkim wyższy poziom 
zysku. Wskaźniki rentowności pozwalają pokrywać koszty związane z wykorzystywaniem 
kapitału obcego. 

8. Wskaźniki płynności były następujące: wskaźnik płynności bieżącej wyniósł  
1,33 (1,39) a wskaźnik płynności szybkiej 1,30 (1,25). Wskaźnik ogólnego zadłużenia 
spadł z 42,59% do 40,63%. Nieco wzrósł stopień pokrycia aktywów trwałych kapitałami 
stałymi i wyniósł 1,01 (1,00). 

9. Wskaźnik obrotu aktywów Wzrósł z 0,34 do 0,37 Oznacza to, że z 1 złotówki 
zaangażowanej w aktywa Spółka generowała 0,37 zł przychodów netto ze sprzedaży,       
a w roku poprzednim 0,34. 

10. Na jeden udział w 2012 roku przypadało 72,51 zł zysku netto (39,39) a wartość księgowa 
jednego udziału wyniosła 843,81 zł, przy wartości nominalnej 500 zł, co wykazuje 
tendencję wzrostową (w roku ubiegłym była równa 804,42). 

11. Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, że na koniec 2012 roku Spółka posiadała 
433,07 tys. zł środków pieniężnych (699,63 tys. zł).  
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Analiza  wskaźnikowa  
 
  2011 r. 2012 r. 

 
WSKAŹNIKI  RENTOWNOŚCI  

 

a/ Rentowność sprzedaży netto ( % )                                  

    Wynik netto  / Przychody ze sprzedaży*100% 7,90% 12,62% 

b/ Rentowność kapitału własnego ( % )     

    Wynik netto / Kapitału własnego*100% 4,67% 7,91% 

c/ Rentowność aktywów ( % )     

    Wynik netto / Aktywa razem*100% 2,68% 4,70% 

 
WSKAŹNIKI  PŁYNNOŚCI  FINANSOWEJ  

 

a/ Płynność bieżąca      

    Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkotermin. 1,39 1,33 

b/ Płynność szybka      

Aktywa obrotowe - Zapasy - Krótkoterminowe                                                
rozlicz. międzyokres. /Zobowiązania krótkotermin. 

1,25 1,30 

c/ Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami      

Należności krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe 0,97 0,69 

d/ Udział kapitału pracującego w całości aktywów  ( % )     

Aktywa obrotowe -Krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.- 
Zobowiązania krótkotermin. / Aktywa razem*100% 

2,40% 2,33% 

 
WSKAŹNIKI  STRUKTURY FINANSOWANIA   

  

a/ Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( % )      

   Całkowite zobowiązanie / Aktywa razem*100% 42,59% 40,63% 

b/ Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi     

Kapitał własny+ Zobowiązania długoterminowe + Rozliczenia        
           międzyokres. długotermin. / Aktywa trwałe 

1,00 1,01 

 
WSKAŹNIKI  ZAANGAŻOWANIA MAJĄTKU  

 

a/ Wskaźnik obrotu aktywów     

   Przychody ze sprzedaży / Aktywa razem 0,34 0,37 

 
WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO 

 

a/ Kwota zysku netto na 1 udział (zł)     

    Zysk netto (zł)/ Ilość udziałów       39,39 72,51 

b/ Wartość księgowa 1 udziału (wartość nominalna   500 zł)      

    Kapitał własny (zł) / Ilość udziałów  804,42 843,81 

Ilość udziałów z kapitału zakładowego (szt.) 35 898 35 898 
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Rachunek zysków i strat      (w tys. zł) 

       

  

2011 r. 2012 r. 
Różnica 
 12r.-11r.  

% wskaźnik 
12r./11r.   

  

Przychody ze sprzedaży  17 898,61 20 616,42 2 717,81 115,2 

  

Koszty działalności operacyjnej  16 929,84 20 087,52 3 157,68 118,7 

  
Zysk / strata ze sprzedaży 968,77 528,90 -439,87 54,6 

  
Pozostałe przychody operacyjne 3 166,10 2 947,17 -218,93 93,1 

  

Pozostałe koszty operacyjne 1 221,65 620,38 -601,27 50,8 

  

Zysk / strata z dział. operacyjnej 2 913,22 2 855,69 -57,53 98,0 

  

Przychody finansowe 104,39 677,69 573,30 649,2 

  
Koszty finansowe 1 260,69 489,18 -771,51 38,8 

  
Zysk/Strata z dział. 

gospodarczej 
1 756,92 3 044,20 1 287,28 173,3 

  
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata brutto 1 756,92 3 044,20 1 287,28 173,3 

  
Podatek dochodowy 342,88 441,39 98,51 128,7 

  Pozostałe zmiejszenia/ 
zwiększenia zysku 

0,00 0,00 0,00 0,0 

  
Zysk / Strata netto  1 414,04 2 602,81 1 188,77 184,1 
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Bilans     (w tys. zł) 

 
 

  

2011 r. 2012 r. różnica 
% wskaźnik 

12r./11r. 

struktura 

2011r. 2012 r.  

 
A K T Y W A 

 

A. Aktywa trwałe  47 822,45 49 850,32 2 027,87 104,2 90,6 90,0 

I.  Wartości 
niematerialne i prawne 

32,45 235,85 203,40 726,8 0,1 0,4 

II. Rzeczowe aktywa 
trwałe 

44 355,47 46 327,81 1 972,34 104,4 84,1 83,6 

III. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

3 422,43 920,65 -2 501,78 26,9 6,5 1,7 

V. Długoterm. rozlicz. 
międzyokres. 

12,10 2 366,00 2 353,90 19 553,7 0,0 4,3 

B. Aktywa obrotowe 4 939,72 5 558,07 618,35 112,5 9,4 10,0 

I.  Zapasy 383,19 25,65 -357,54 6,7 0,7 0,0 

II. Należności 
krótkoterminowe 

3 463,31 2 883,31 -580,00 83,3 6,6 5,2 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe 

984,20 2 565,79 1 581,59 260,7 1,9 4,6 

IV. Krótkoterm. 
rozliczenia 
międzyokresowe 

109,02 83,33 -25,69 76,4 0,2 0,2 

Aktywa  razem  52 762,17 55 408,39 2 646,22 105,0 100,0 100,0 

 
P A S Y W A  

 

A. Kapitał własny  30 291,10 32 893,92 2 602,82 108,6 57,4 59,4 

I.  Kapitał podstawowy 17 949,00 17 949,00 0,00 100,0 34,0 32,4 

II. Należne wpłaty na 
kapitał 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

III. Udziały własne 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

IV. Kapitał zapasowy 10 904,53 12 318,57 1 414,04 113,0 20,7 22,2 

V. Kapitał z aktualizacji 23,53 23,53 0,00 100,0 0,0 0,0 

VI. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VII. Zysk / strata z lat 
ubiegłych  

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

VIII. Zysk / strata netto 1 414,04 2 602,81 1 188,77 184,1 2,7 4,7 
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B. Zobowiązania i 
rezerwy 

22 471,07 22 514,48 43,41 100,2 42,6 40,6 

I.  Rezerwy na 
zobowiązania 

1 327,94 775,52 -552,42 58,4 2,5 1,4 

II. Zobowiązania 
długoterminowe 

7 304,39 8 167,07 862,68 111,8 13,8 14,7 

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

3 566,49 4 184,38 617,89 117,3 6,8 7,6 

IV. Rozliczenia 
międzyokres., w tym: 

10 272,25 9 387,50 -884,75 91,4 19,5 16,9 

długoterminowe 10 272,25 9 387,50 -884,75 91,4 x x 

Pasywa  razem  52 762,17 55 408,39 2 646,22 105,0 100,0 100,0 

 
 

 
 
Rachunek przepływów pieniężnych         (tys. zł) 

(metoda pośrednia) 
 

     2011 r. 2012 r. 

 
A. Przepływy śr. pieniężnych z dział. operacyjnej 

  
    

I.  Zysk /strata netto 1 414,04 2 602,81 

II. Korekty razem, w tym: 7 890,05 236,55 

1. Amortyzacja 2 387,69 3 056,37 

2. Zyski z różnic kursowych 0,0 0,0 

3. Odsetki i udziały w zyskach 507,61 355,15 

4. Zysk z działalności inwestycyjnej 724,86 -258,86 

5. Zmiana stanu rezerw -533,15 -552,42 

6. Zmiana stanu zapasów -336,49 357,54 

7. Zmiana stanu należności  -435,52 580,00 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkototermin. bez pożyczek  -47,91 -88,28 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 994,97 -3 212,95 

10.Inne korekty  -372,01 0 

III.Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej  9 304,1 2 839,4 

 
B. Przepływy śr. pieniężnych z dział. inwestycyjnej 

 
    

I. Wpływy  235,11 1 589,21 

1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzecz. akt. trwał.  37,21 352,3 

2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i pr. 0,0 0,0 

3. Z aktywów finansowych 197,90 115,95 

4. Inne wpływy inwestycyjne  0,0 1 121,0 

II. Wydatki  12 127,50 5 012,4 

1. Nabycie wart. niem. i pr. oraz rzeczowych akt. trwałych  12 127,50 4 260,5 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem i prawne 0,0 0,0 

3. Na aktywa finansowe  0,0 751,9 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,0 0,0 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -11 892,39 -3 423,17 
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C. Przepływy śr. pieniężnych. z dz. finansowej  

 
    

I. Wpływy  6 663,52 2 172,3 

1. Wpływy netto z wydania udziałów 0,0 0,0 

2. Kredyty i pożyczki 6 663,52 1 887,70 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 

4. Inne wpływy finansowe  0,0 284,6 

II.Wydatki 7 427,9 1 855,0 

1. Nabycie udziałów własnych 0,0 0,0 

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,0 0,0 

3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 0,0 0,0 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 924,08 966,38 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,0 0,0 

7. Płatności zobowiązań z umów leasingu finansowego  988,90 418,0 

8. Odsetki 514,90 470,6 

9. Inne wydatki finansowe 0,0 0,0 

III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -764,35 317,26 

D. Przepływy pieniężne netto razem  -3 352,65 -266,55 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  -3 352,65 -266,55 

F. Środki pieniężne na początek roku 4 052,27 699,63 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 699,63 433,07 

 


