11131
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12
tel. (0-15)832-25-61
REGON 830338452
PKD(EKD)4100A
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba:  ul.  Przemysłowa   12, 27-600 Sandomierz.   Rejestracja   -   Sąd   Rejonowy   w   Kielcach- KRS Nr 0000145515 z dnia 31 grudnia 2002 r.
NIP - 864-000-25-49
REGON - 830338452.
1.2.	Czas działania Spółki nieograniczony w umowie.
1.3.	Roczne sprawozdanie finansowe za okres 1  stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
	Sprawozdanie jednostki, która nie posiada jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.
	Jednostka zakłada w dającej się przewidzieć przyszłości kontynuację działalności gospodarczej i nie istnieją oko- 

liczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
1.6.	Nie nastąpiło połączenie, ani przejęcie innej jednostki.
1.7.	Przyjęte zasady rachunkowości oraz metoda wyceny ak
tywów i pasywów są podobne jak w latach poprzednich,
pomiar wyniku zgodnie z nowelizowaną ustawą o ra
chunkowości obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.:
a)	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niema
terialnych   i   prawnych  wg  stawek przewidzianych
w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stano
wiących załącznik do ustawy podatkowej, wszystkie
grupy amortyzowane metodą liniową,
b)	zmieniono politykę rachunkowości w 2004 r. w zakre
sie wysokości stawek amortyzacji bilansowej dla gru
py 7 - środki transportu, dla zakupionych obiektów
od 2000 r. - obecnie stawka amortyzacji bilansowej
dla tych środków wynosi połowę stawki amortyzacji
podatkowej.
 
c)	aktywa finansowe oraz inwestycje i kapitały wycenia
się w cenach netto, z uwzględnieniem ewentualnej
utraty wartości,
d)	materiały i towary objęte ewidencją ilościowo-wart-
ościową wycenia się wg cen zakupu, przy zastosowa
niu metody FIFO w zakresie ich rozchodu,
e)	wytworzone we własnym zakresie środki trwałe wg
kosztów wytworzenia,
f)	środki   trwałe   otrzymane   wg   wartości   zakupu
z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych,
g)	jednostka sporządza pełny bilans,
h) rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej,
i) rachunek przepływów pieniężnych w części dotyczącej działalności operacyjnej sporządza się metodą pośrednią,
j) Spółka ma obowiązek corocznego ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze-B.
Główny Księgowy mgr inż. Grzegorz Gawron
 Prezes Zarządu mgr inż. Tadeusz Przytucki


PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r.
(w złotych)

AKTYWA
Stan na koniec
PASYWA
Stan na koniec


bieżącego roku obrotowego
poprzedniego roku obrotowego


bieżącego roku obrotowego
poprzedniego roku obrotowego
1
2
3
4
5
6
A. Aktywa trwale
13.408.739,38
13.175.393,07
A. Kapitał  (fundusz)  wła-


l. Wartości    niemate-


sny
12.631.391,19
12.334.047,65
rialne i prawne
358,33
2.508,33
l. Kapitał    (fundusz)


1. Koszty zakończo-


podstawowy
10.483.500,00
10.157.000,00
nych prac rozwo-


II. Należne wpłaty na


jowych
—
—
kapitał podstawowy


2. Wartość firmy
—
—
(wielkość ujemna)
—
—
3. Inne wartości nie-


III. Udziały (akcje) wła-


materialne i praw-


sne (wielkość ujem-


ne
358,33
2.508,33
na)
—
—
4. Zaliczki na warto-


IV. Kapitał    (fundusz)


ści  niematerialne


zapasowy
2.690.747,90
2.690.747,90
i prawne
—
—
V. Kapitał    (fundusz)


II. Rzeczowe     aktywa


z aktualizacji wyce-


trwałe
13.099.323,62
12.940.655,59
ny
—
_
1. Środki trwałe
12.807.612,15
12.940.655,59
VI. Pozostałe  kapitały


a) grunty (w tym


(fundusze)    rezer-


prawo  użytko-


wowe
72.999,61
72.999,61
wania  wieczy-


VII. Zysk (strata) z  lat


stego gruntu)
568.794,20
593.457,35
ubiegłych
-624.541,14
-597.107,30
b) budynki, lokale


VIII. Zysk (strata) netto
8.684,82
+10.407,44
i obiekty inży-


IX. Odpisy    z    zysku


nierii   lądowej


netto w ciągu roku


i wodnej
9.847.874,67
10.191.852,27
obrotowego  (wiel-


c) urządzenia tech-


kość ujemna)
—
—
niczne i maszy-


B. Zobowiązania i rezerwy


ny
638.130,59
618.660,17
na zobowiązania
4.538.064,13
5.163.272,09
d) środki transpor-

_
l. Rezerwy  na  zobo-


tu
1.707.315,30
1.481.536,20
wiązania
997.860,90
990.718,33
e) inne       środki


1. Rezerwa z tytułu


trwale
45.497,39
55.149,60
odroczonego


2. Środki        trwałe


podatku   docho-


w budowie
291.711,47

dowego
168.362,71
58.517,11
3. Zaliczki na środki

—
2. Rezerwa          na


trwale   w   budo-


świadczenia


wie
—
—
emerytalne i po-


III. Należności    długo-


dobne
781.145,54
872.601,64
terminowe
—
—
— długotermi-


1. Od jednostek po-


nowa
781.145,54
872.601,64
wiązanych'
—
—
— krótkotermi-


2. Od    pozostałych


nowa
	
—
jednostek
—
—
3. Pozostałe       re-


IV. Inwestycje długoter-


zerwy
48.352,65
59.599,58
minowe
—
—
— długotermi-


1. Nieruchomości
—
—
nowe
—
—
2. Wartości   niema-


— krótkotermi-


terialne i prawne
—
—
nowe
48.352,65
59.599,58
3. Długoterminowe


II. Zobowiązania  dłu-


aktywa    finanso-


goterminowe
168.000,00
290.160,00
we
—
—
1. Wobec     jedno-



1
2
3
4
5
6
a) w jednostkach


stek      powiąza-


powiązanych
—
—
nych
—
—
— udziały   lub


2. Wobec     pozo-


akcje
—
—
stałych   jedno-


— inne  papie-


stek
168.000,00
290.160,00
ry      warto-


a) kredyty i  po-


ściowe
—
—
życzki
168.000,00
290.160,00
— udzielone


b) z tytułu emisji


pożyczki
—
—
dłużnych   pa-


— inne   długo-


pierów warto-


terminowe


ściowych
—
—
aktywa     fi-


c) inne      zobo-


nansowe
—
—
wiązania     fi-


b) w  pozostałych


nansowe


jednostkach
—
—
d) inne
—
—
— udziały   lub


III. Zobowiązania krót-


akcje
—
—
koterminowe
1.778.404,09
2.164.303,97
— inne  papie-


1 . Wobec jednostek


ry      warto-


powiązanych
—
—
ściowe
—
— •
a) z   tytułu   do-


— udzielone


staw  i  usług.


pożyczki
—
—
o okresie wy-


— inne       dłu-


magalności:
—
—
gotermino-


— do 12 mie-


we   aktywa


sięcy
—
—
finansowe
—
—
— powyżej 1 2


4. Inne    inwestycje


miesięcy
—
—
długoterminowe
—
—
b) inne
—
—
V. Długoterminowe


2. Wobec  pozosta-


rozliczenia   między-


łych jednostek
1.600.292,28
1.969.843,61
okresowe
309.057,43
232.229,15
a) kredyty i  po-


1 . Aktywa z tytułu od-


życzki
254.640,00
—
roczonego  podat-


b) z tytułu emisji


ku dochodowego
309.057,43
232.229,15
dłużnych   pa-


2. Inne    rozliczenia


pierów warto-


międzyokresowe
—
—
ściowych
—
—
B. Aktywa obrotowe
3.760.715,94
4.321.926,67
c) inne zobowią-


l. Zapasy
407.967,89
333.773,34
zania finanso-


1. Materiały
393.419,89
333.773,34
we
—
—
2. Półprodukty i pro-


d) z   tytułu   do-


dukty w toku
—
• —
staw i usług,


3. Produkty gotowe
—
—
o okresie wy-


4. To wary
14.548,00
—
magalności:
630.669,20
519.285,78
5. Zaliczki na dosta-


— do 12 mie-


wy
—
—
sięcy
630.669,20
519.285,78
II. Należności   krótko-


— powyżej 1 2


terminowe
2.198.328,44
3.398.039,38
miesięcy
—
—
1. Należności       od


e) zaliczki   otrzy-


jednostek       po-


mane na do-


wiązanych
—
—
stawy
—
—
a) z tytułu dostaw


f) zobowiązania


i usług, o okre-


wekslowe
—
—
sie spłaty:
—
—
g) z   tytułu   po-
.

— do   12  mie-


datków,   cel,


sięcy
—
—
ubezpieczeń


— powyżej   1 2


i           innych


miesięcy
—
—
świadczeń
393.407,20
647.177,24
b) inne
—
—
h) z tytułu wyna-


2. Należności od po-


grodzeń
201.608,48
278.770,74
zostałych   jedno-


i) inne
119.967,40
524.609,85
stek
2.198.328,44
3.398.039,38
3. Fundusze    spe-


a) z tytułu dostaw


cjalne
178.111,81
194.460,36
i usług, o okre-


IV. Rozliczenia między-


sie spłaty:
1.945.452,56
2.793.447,20
okresowe
1.593.799,14
1.718.089,79
— do   12  mie-


1. Ujemna wartość




1
2
3
4
5
6
sięcy
1.945.452,56
2.793.447,20
firmy
—
—
— powyżej   1 2


2. Inne  rozliczenia


miesięcy
—
—
międzyokreso-


b) z tytułu podat-


we
1.593.799,14
1.718.089,79
ków, dotacji, ceł.


— długotermi-


u bezpieczeń


nowe
1.531.701,61
1.635.948,96
społecznych


— krótkotermi-


i   zdrowotnych


nowe
62.097,53
82.140,83
oraz        innych





świadczeń
45.340,10
375.199,30



c) inne
207.535,78
229.392,88



d) dochodzone na





drodze    sądo-





wej
—
—



III. Inwestycje    krótko-





terminowe
1.133.634,45
541.702,22



1. Krótkoterminowe





aktywa finansowe
1.133.634,45
541.702,22



a) w jednostkach





powiązanych
—
—



— udziały   lub





akcje
—
—



— inne papiery





wartościo-





we
—
—



— udzielone





pożyczki
—
—



— inne krótko-





terminowe





aktywa     fi-





nansowe
—
—



b) w  pozostałych





jednostkach
—
—



— udziały   lub





akcje
—
—



— inne papiery





wartościowe
—
—



— udzielone





pożyczki
—
—



— inne     krót-





kotermino-





we    aktywa





finansowe
—
—



c) środki   pienięż-





ne i inne akty-





wa pieniężne
1.133.634,45
541.702,22



— środki    pie-





niężne w ka-





sie i  na  ra-





chunkach
1.133.634,45
541.702,22



— inne  środki





pieniężne
—
—



— inne aktywa





pieniężne
—
—



2. Inne   inwestycje





krótkotermino-





we
—
—



IV. Krótkoterminowe





rozliczenia   między-





okresowe
20.785,16
48.411,73



Aktywa razem
17.169.455,32
17.497.319,74
Pasywa razem
17.169.455,32
17.497.319,74
Główny Księgowy mgr inż. Grzegorz Gawron
 Prezes Zarządu mgr inż. Tadeusz Przylucki
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
(w złotych)


Dane za rok
WYSZCZEGÓLNIENIE






bieżący
poprzedni
1
2
3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
12.966.672,84
13.441.395,88
— od jednostek powiązanych
—
—
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów
12.611.436,37
13.434.704,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie — wartość dodatnia, zmniejszenie


— wartość ujemna)
+91.456,10
—
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
126.282,10
—
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
137.498,27
6.691,58
B. Koszty działalności operacyjnej
13.537.225,52
14.682.317,16
l. Amortyzacja
1.565.638,91
1.625.535,56
II. Zużycie materiałów i energii
2.049.242,23
2.600.517,29
III. Usługi obce
2.373.469,01
2.547.228,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:
868.802,77
1.076.224,90
— podatek akcyzowy
—
—
V. Wynagrodzenia
5.163.658,54
5.346.601,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1.265.908,87
1.259.238,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
134.229,45
219.309,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
116.275,74
7.661,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-570.552,68
-1.240.921,28
D. Pozostałe przychody operacyjne
1.054.563,55
1.600.120,04
l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
—
4.918,97
II. Dotacje
643.714,20
1.245.506,17
III. Inne przychody operacyjne
410.849,35
349.694,90
E. Pozostałe koszty operacyjne
421.918,93
329.570,94
l. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
4.392,24
—
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
—
—
III. Inne koszty operacyjne
427.526,69
329.570,94
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
62.091,94
29.627,82
G. Przychody finansowe
5.636,36
34.410,22
l. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
—
—
— od jednostek powiązanych
—
—
II. Odsetki, w tym:
5.636,36
34.410,22
— od jednostek powiązanych
—
—
III. Zysk ze zbycia inwestycji
—
—
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
—
—
V. Inne
—
—
H. Koszty finansowe
47.328,00
62.287,25
l. Odsetki, w tym:
43.383,00
62.287,25
— dla jednostek powiązanych
—
—
II. Strata ze zbycia inwestycji
—
—
III. Aktualizacja wartości inwestycji
3.945,00
—
IV. Inne
—
—
l. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
20.400,30
1.750,79
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)
500,00
+1.279,48
l. Zyski nadzwyczajne
—
13.360,02
II. Straty nadzwyczajne
500,00
132.080,54
K. Zysk (strata) brutto (I±J)
19.900,30
+3.030,27
L. Podatek dochodowy
11.215,48
-7.377,17
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
—
—
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
8.684,82
10.407,44
Główny Księgowy 								Prezes Zarządu
mgr inż. Grzegorz Gawron							mgr inż. Tadeusz Przyłucki
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
 
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
(w złotych)

\A/VC"7O"7C:rłr\l  MtCMIC
Dane
za rok
WTOŁL/ŁtuULIMItlNIIt
Bieżący
poprzedni
1
2
3
l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) — korekty błędów podstawowych l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
12.334.047,65
12.334.047,65 10.157.000,00 326.500,00
12.356.172,05
12.356.172,05 7.815.400,00 2.341.600,00
a)	zwiększenie (z tytułu)
—	wydania udziałów (emisji akcji)
b)	zmniejszenie (z tytułu)
—	umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
a)	zwiększenie (z tytułu)
b)	zmniejszenie (z tytułu)
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu
a)	zwiększenie
b)	zmniejszenie
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a)	zwiększenie (z tytułu)
-	akcji powyżej wartości nominalnej
—	z podziału zysku (ustawowo)
—	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną war
tość)
b)	zmniejszenie (z tytułu)
—	pokrycia straty
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a)	zwiększenie (z tytułu)
b)	zmniejszenie (z tytułu)
—	zbycia środków trwałych
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a)	zwiększenie (z tytułu)
b)	zmniejszenie (z tytułu)
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
— korekty błędów podstawowych
7.2.	Zysk z łat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a)	zwiększenie (z tytułu)
-	podziału zysku z lat ubiegłych
b)	zmniejszenie (z tytułu) podziału - przeznaczone na ZFŚS
7.3.	Zysk z łat ubiegłych na koniec okresu
7.4.	Strata z łat ubiegłych na początek okresu
— korekty błędów podstawowych
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a)	zwiększenie (z tytułu)
—	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b)	zmniejszenie (z tytułu) podziału - przeznaczenie na ZFŚS
7.6.	Strata z łat ubiegłych na koniec okresu
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8.	Wynik netto
a)	zysk netto
b)	strata netto
c)	odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
326.500,00                   326.500,00
10.483.500,00
2.690.747,90
2.690.747,90
72.999,61
72.999,61
-556.699,86
10.407,44
10.407,44
10.407,44 597.107,30
597.107,30 27.433,84
624.541,14
-624.541,14
8.684,82
8.684,82
12.631.391,19
2.341.600,00 2.341.600,00
10.157.000,00
2.690.747,90
2.690.747,90
2.414.599,61 -2.341.600,00
2.341.600,00
72.999,61
-564.575,46
3.825,14
3.825,14
3.825,14 568.400,60
568.400,60 28.706,70
597.107,30
597.107,30
10.407,44
10.407,44
12.334.047,65
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PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
(w złotych)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane za rok

bieżący
poprzedni
1
2
3
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.	Zysk (strata) netto
II.	Korekty razem

1.	Amortyzacja
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5.	Zmiana stanu rezerw
6.	Zmiana stanu zapasów
7.	Zmiana stanu należności
8.	Zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
l. Wpływy
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
a) w pozostałych jednostkach

—	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
—	inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3.	Na aktywa finansowe, w tym:
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.	Wpływy
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2.	Kredyty i pożyczki
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych
4.	Inne wpływy finansowe
II.	Wydatki
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4.	Spłaty kredytów i pożyczek
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8.	Odsetki
9.	Inne wydatki finansowe
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)
	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: — zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
	Środki pieniężne na początek okresu
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:

+8.864,82 +1.852.427,67 +1.565.638,91
+5.636,36
-4.392,24
+7.142,57
-74.194,55
+1.199.710,94
-640.539,88
-96.664,08
-109.910,36
+1.861.112,49
-1.364.514,11 -1.364.514,11
-1.3564.514,11 +300.000,00
+300.000,00 -204.666,15
-167.520,00
-26.738,71 -10.407,44 +95.333,85
+591.932,23
 541.702,22
1.133.634,45
+10.407,44
+1.147.488,60
1.625.535,56
+42.147,86
+25.994,10
-406.387,78
+145.424,39
-314.221,28
-28.995,75
+1.157.896,04
117.018,40
117.018,40
-1.470.299,02 -1.470.299,02
-1.353.280,62 +144.000,00
+144.000,00 -20.880,00
-20.880,00
+123.120,00 -72.264,58
613.966,80
541.702,22
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Zgromadzenia Wspólników z badania sprawozdania finansowego
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ l MIESZKANIOWEJ Spółka z o.o. w Sandomierzu.

 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za 2004 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu, na które składa się:
1)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2)	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po
stronie    aktywów    i    pasywów    zamyka    się    sumą
17.169.455,32 zł,
3)	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości
8.684,82 zł,
4)	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazujące wzrost ka
pitału własnego o 297.343,54 zł,
5)	rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zwiększenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 591.932,23 zł,
6)	dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Prezes Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1)	rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko
wości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694),
2)	norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wyda
nych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Biegły rewident
Krystyna Sieradzka nr ewid. 3616
 Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
a)	przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istot
ne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej
Spółki na dzień 31  grudnia 2004 r. jak też jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grud
nia 2004 r.,
b)	sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach,
zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasa
dami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo pro
wadzonych ksiąg rachunkowych,
c)	jest zgodne z wpływającymi na treść tego sprawozdania
finansowego przepisami prawa i postanowieniami statu
tu Spółki.
Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nimi zgodne.
AGENCJA USŁUG KSIĘGOWO-PRAWNYCH
„BIEGLI REWIDENCI" Spółka z o.o.
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych
nr 473
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