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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli
za 2018r.

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
Spółka jest

zarejestrowana

w Krajowym

Rejestrze Sądowym

–

rejestrze

przedsiębiorców pod numerem 0000085943 prowadzonym przez Sad Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy.
Miejski Zakładu Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialności w Stalowej Woli
prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych określonych w umowie Spółki.
Realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i
nieprzerwane zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia wodę, usuwania i
oczyszczania ścieków komunalnych, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Sprawozdania finansowe obejmują okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
4. W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe.
5. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Spółkę w niezmienionym istotnie zakresie w dającej
się przewidzieć przyszłości w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego
Obecnie nie istnieją zagrożenia dla kontynuowania działalności. Spółka reguluje
terminowo swoje zobowiązania. Majątek Spółki jest na bieżąco odnawiany i
modernizowany
6. W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka
połączyła się z Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.. Połączenie zostało
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
postanowieniem o wpisie z dnia 31.01.2018 roku.
Spółki dokonały połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 i
art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku bez

podwyższania kapitału zakładowego i bez wymiany udziałów. MZK Sp. z o.o. był
100% udziałowcem w spółce przejmowanej.
Połączenie zostało rozliczone w księgach Spółki metodą łączenia udziałów na
podstawie art. 44c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2013
r. nr 330 z późniejszymi zmianami). Metoda ta polega na sumowaniu poszczególnych
pozycji

odpowiednich

aktywów

i

pasywów

oraz

przychodów

i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim
doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń.
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości,
z tym że:
a) odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych Spółki dokonuje przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych
określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) z zachowaniem okresu
ekonomicznego użytkowania.
b) dla maszyn i urządzeń używanych bardziej intensywnie i wymagających
szczególnej sprawności technicznej (m.in. pompy do wody), stosuje się stawkę
amortyzacyjną zwiększoną o współczynnik 1,4. W uzasadnionych przypadkach
stosuje się również stawki obniżone w stosunku do stawek amortyzacyjnych
określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych ( załącznik nr 1 do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Środki trwałe w leasingu są amortyzowane według stawek indywidualnych
stosownie do czasu umowy.
Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 5 000,- odpisuje się jednorazowo
w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujmuje się w ewidencji ilościowej na
koncie pozabilansowym.
c) Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo wartościową materiałów wycenia
się od dnia 01.01.2010r. metodą FIFO. Od początku istnienia Spółki
do dnia 31.12.2009r. stosowano wycenę w cenach nabycia ustalonych jako ceny
przeciętne – średnioważone. Zmiany zostały wymuszone możliwościami nowego
oprogramowania.
d) Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczone na złote polskie przy
zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej

waluty przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe

ujmowane są

odpowiednio w pozycji przychodów i kosztów finansowych.
e) Wartość należności urealniono dokonując odpisów aktualizujących na należności,
zagrożone i niepewne.
f) Spółka tworzy rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne oraz Rezerwę na
Fundusz

Rekultywacyjny

stosownie

do

art.

137

ust.2

ustawy

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21.).
8. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
W

związku

z

przejściowymi

różnicami

między

wykazaną

w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową,
Spółka utworzyła rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
od osób prawnych. Metodę odwracania różnic przejściowych Spółka przyjęła, że
różnice powstające jako pierwsze, ulegają odwróceniu jako pierwsze. Spółka przyjęła
zasadę niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
9. Rachunek Zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.
10. Rachunek Przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

Stalowa Wola 06-05-2019r.

