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RACIBÓRZ RACIBÓRZ

POLSKA ŚLĄSKIE

RACIBORSKI RACIBÓRZ
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TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

6 3 9 0 0 0 1 5 2 9 0 0 0 0 1 2 5 0 9 6

4 9 3 1 Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI8 1 3 0 Z
POZOSTAŁE SPRZĄTANIE8 1 2 9 Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA9 6 0 9 Z
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE6 8 3 2 Z
KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI4 5 2 0 Z
ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE3 8 1 1 Z
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Srodki trwałe i wnip

Kwota graniczna dla środków trwałych:
Istotną wartość początkową środka trwałego wyznacza kwota 10 000zł. Wszystkie składniki, 
których wartość początkowa przekracza kwotę 10 000zł zalicza się do środków trwałych, 
podlegających amortyzacji na zasadach ogólnych.
Niskocenne przedmioty długotrwałego użytku:
Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie 
przekracza 10 000zł, nie są zaliczane w księgach rachunkowych do środków trwałych, lecz ich 
wartość odnoszona jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do 
używania. Dodatkowo składniki o wartości od 1 000zł do 10 000zł obejmuje się ilościowo -
wartościową ewidencją pozabilansową, która określa nazwę poszczególnych przedmiotów, 
miejsce ich używania a także osoby odpowiedzialne za ich stan.
Metoda amortyzacji:
Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
Termin rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych:
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy 
spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększoną o odpisy spowodowane ich 
wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Leasing
Spółka korzysta z uproszczenia określonego w art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości i kwalifikują 
umowy leasingu w księgach rachunkowych analogicznie jak dla celów podatkowych, tj. jako 
leasing operacyjny.

Zapasy
Materiały objęte ewidencją wycenia się na dzień ich przyjęcia do magazynu według cen 
zakupu.Wycena rozchodu dokonywana jest przy zastosowaniu metody FIFO, czyli po cenach 
tych składników aktywów, które zostały nabyte najwcześniej.

Należności, roszczenia i zobowiązania
W ciągu roku wykazywane są według wartości nominalnej.
Na koniec roku należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny.
Odpisy aktualizacyjne tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich 
odzyskania, przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne ustalane są w wartości nominalnej.

Kredyty i pożyczki wykazuje się w skorygowanej cenie nabycia.

Kapitały własne - w wartości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wysokości.

Fundusze specjalne - w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej.
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Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.
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Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości, według załącznika nr 1 do tej ustawy.
Roczne sprawozdanie finansowe spółki nie podlegało obowiązkowi badania przez firmę 
audytorską.
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31.12.2021

2021 2020
7 004 837,81 6 340 936,18

8 157,06 60 001,57

8 157,06 60 001,57

6 996 680,75 6 280 934,61

6 251 204,91 6 180 940,63

1 009 072,40 1 009 072,40

1 555 075,37 1 580 752,98

687 789,55 622 660,79
2 950 402,19 2 905 354,91

48 865,40 63 099,55

745 475,84 99 993,98

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2021
4 950 319,12 4 880 176,58

10 536 000,00 10 536 000,00

-5 655 823,42 -6 373 983,63

70 142,54 718 160,21

3 905 091,49 3 725 634,74

1 199 544,26 1 057 469,37

949 544,26 1 057 469,37

844 592,15 930 924,22
104 952,11 126 545,15
250 000,00 0,00

250 000,00 0,00

zł

PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNALNE SP. Z O.O.

2020
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0,00 0,00

0,00

0,00

1 850 572,80

175 022,09

175 022,09

1 219 224,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 219 224,82

1 059 820,39

1 059 820,39

1 492 383,71

0,00

0,00

0,00

0,00

1 462 742,49

61 500,00

558 781,39

558 781,39

79 406,13

368 695,85

273 733,27
120 625,85

29 641,22

1 151 663,52

1 151 663,52
863 947,04

0,00

0,00

2 264 875,14

163 136,04

163 136,04

765 629,29

0,00

0,00

0,00

0,00

765 629,29

759 595,43

759 595,43

1 032 072,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1 029 403,00

0,00

254 907,22

254 907,22

86 645,27

359 320,92

218 501,84
110 027,75

2 669,28

1 636 093,09

1 636 093,09
1 151 767,90

61 500,00 0,00

61 500,00 0,00

61 500,00 0,00

0,00 0,00
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191 489,69

191 489,69

0,00

0,00

191 489,69

189 089,69

2 400,00

264 836,20

8 855 410,61 8 855 410,61

1 248 810,45

1 248 810,45

0,00

0,00

1 248 810,45

1 239 641,75

9 168,70

87 299,36

8 605 811,32 8 605 811,32

159 404,43 6 033,86 287 716,48 484 325,19
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01.01.2021 - 31.12.2021

2021
12 155 418,44

12 138 904,53

6 874,33
9 639,58

12 571 119,52
882 850,13

2 616 880,47
1 544 392,93

365 506,86

5 572 843,03
1 403 185,55

175 811,55
9 649,00

-415 701,08
789 231,71

70 557,01
484 429,57

280 230,86

569,94
279 660,92

93 299,77
254,84

254,84

23 412,07
23 412,07

70 142,54

70 142,54

2020
10 347 628,96

10 335 592,23

10 137,70
1 899,03

10 492 386,65
815 865,72

1 817 681,17
969 540,38
378 597,33

5 087 719,65
1 278 602,43

142 499,21
1 880,76

-144 757,69
924 177,52

7 744,74
336 869,04

45 404,74

15 719,31
29 685,43

734 015,09
1 788,66

1 788,66

17 643,54
17 643,54

718 160,21

718 160,21

zł

PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNALNE SP. Z O.O.

234 245,13 579 563,74
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70 142,54

599 385,29 599 385,29

0,00

0,00

321 367,82 321 367,82

415 592,43 415 592,43

142 883,46 142 883,46

64 834,04 64 834,04

0,00

0,00

0,00

718 160,21

497 055,21 497 055,21

387 495,48 387 495,48

152 830,69 152 830,69

147 543,90 147 543,90

613 887,27

zł

Liczba dołączonych opisów: 14 Liczba dołączonych plików: 14
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Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.

1. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

odwrócenie

odpisu

z tyt.

utraty

wart.

przychodyprzemieszczenia
Razem

(4+5+6)

zbycie lub

likwidacja

odpis

z tyt.

utraty

wart.

inne
Razem

(8+9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Wartości niematerialne i prawne

a wartość początkowa 148 017,34 148 017,34

b dotychczasowe umorzenie 88 015,77 51 844,51 51 844,51 139 860,28

c wartość netto(a-b) 60 001,57 (51 844,51) 8 157,06

II Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)

a wartość początkowa 17 613 540,21 3 244 162,77 3 244 162,77 3 341 082,09 3 341 082,09 17 516 620,89

b dotychczasowe umorzenie 11 332 605,60 831 005,62 831 005,62 1 643 671,08 1 643 671,08 10 519 940,14

c wartość netto(a-b) 6 280 934,61 2 413 157,15 2 413 157,15 1 697 411,01 1 697 411,01 6 996 680,75

1. Grunty(w tym prawo wiecz.użytk)

a wartość początkowa 1 009 072,40 1 009 072,40

b dotychczasowe umorzenie

c wartość netto(a-b) 1 009 072,40 1 009 072,40

2 Budynki,lokale i obiekty inż. ląd.i wod.

a wartość początkowa 3 413 028,04 65 570,15 65 570,15 24 481,00 24 481,00 3 454 117,19

b dotychczasowe umorzenie 1 832 275,06 78 190,82 78 190,82 11 424,06 11 424,06 1 899 041,82

c wartość netto(a-b) 1 580 752,98 (12 620,67) (12 620,67) 13 056,94 13 056,94 1 555 075,37

3 Urządzenia techniczne i maszyny

a wartość początkowa 1 806 953,72 182 450,00 182 450,00 115 582,98 115 582,98 1 873 820,74

b dotychczasowe umorzenie 1 184 292,93 117 321,24 117 321,24 115 582,98 115 582,98 1 186 031,19

c wartość netto(a-b) 622 660,79 65 128,76 65 128,76 687 789,55

4 Środki transportu

a wartość początkowa 11 038 603,93 889 915,35 889 915,35 1 733 637,86 1 733 637,86 10 194 881,42

b dotychczasowe umorzenie 8 133 249,02 621 259,41 621 259,41 1 510 029,20 1 510 029,20 7 244 479,23

c wartość netto(a-b) 2 905 354,91 268 655,94 268 655,94 223 608,66 223 608,66 2 950 402,19

5 Pozostałe środki trwałe

a wartość początkowa 245 888,14 6 634,84 6 634,84 239 253,30

b dotychczasowe umorzenie 182 788,59 14 234,15 14 234,15 6 634,84 6 634,84 190 387,90

c wartość netto(a-b) 63 099,55 (14 234,15) (14 234,15) 48 865,40

6 Środki trwałe w budowie 99 993,98 2 106 227,27 2 106 227,27 1 460 745,41 1 460 745,41 745 475,84

7 Zaliczki na środki trwałe w budowie

III Inwestycje długoterminowe  (1+2+3+4)

a wartość początkowa

b aktualizacja

c wartość netto(a-b)

1 Nieruchomości

a wartość początkowa

b aktualizacja inwestycji w nieruchomości

c wartość netto(a-b)

2 Wartości niematerialne i prawne 

a wartość początkowa

b aktualizacja inwestycji w WNiP

c wartość netto(a-b)

3

a wartość początkowa

b aktualizacja

c wartość netto(a-b)

WyszczególnienieLp.

Zmiany

zwiększenia zmniejszenia

Stan na

początek 

okresu

Długoterminowe aktywa finansowe

Stan na

koniec okresu 

(3+7-11)



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

2021-Informacja-dodatkowa-str-02

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl



2.  

Nie występują

Stan na                         Zmiany Stan na
początek zwiększenia zmniejszenia koniec okresu

okresu  (3+4-5)
1 2 3 4 5 6

1. Powierzchnia (m2)

2. Wartość

3.

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

1 Grunty

2
Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 

3 Urządzenia techniczne i maszyny

4 Środki transportu 911 273,00 1 951 404,00 2 862 677,00

5 Inne środki trwałe

911 273,00 1 951 404,00 2 862 677,00

4.

Nie występują

Wobec
Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec 
roku obrotowego 

Budżetu państwa

Jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 

prawa własności budynków i budowli

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu               

Spółka na podstawie umowy z 15.04.2019 zawartej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w 
Raciborzu korzysta z pomieszczenia na dworcu autobusowym.

Razem

Lp. Wyszczególnienie

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

Lp. Rodzaj
Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec 
roku obrotowego 

(3+4-5)

Zmiany  w ciągu roku



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

2021-Informacja-dodatkowa-str-03

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl



5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy w kwocie 10 536 000,00 zł , dzieli się na 21 072 udziałów

rodzaj akcji / udziału

każda o wartości nominalnej 500,00 zł

Liczba posiadanych 

akcji / udziałów

Wartość 

nominalna 

jednej akcji / 

udziału

Wartość 

nominalna 

posiadanych 

akcji / udziałów

Procentowy 

udział 

posiadanych akcji 

/ udziałów

21 072 500,00 10 536 000,00 100,00%

21 072 10 536 000,00 100,00%

6. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

zapasowy rezerwowy z akt.wyceny

1.

a)

-

-

-

-

b)

-

-

-

-

2.

pokrycie straty

Stan na koniec roku obrotowego

zwroty dopłat

inne

dywidendy

- środki trwałe

wkład pieniężny

 w tym pokrywający własne udziały

zwiększenie:

zmniejszenie:

z zysku

Stan na początek roku obrotowego

agio

dopłaty

- wartości niematerialne i prawne

Akcjonariusz / 

Udziałowiec

Gmina Racibórz

Razem

inne

Udziałowcy wnieśli:

5 412 500,00

wkład niepieniężny w tym:

WyszczególnienieLp.
Kapitał (fundusz)

5 123 500,00

5 123 500,00
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7.

Lp.

1.

2.

3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3.

Lp.

1.

2.

3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3.

Proponowany podział zysku netto

Wynik finansowy niepodzielony (1+2-3)

inne

zwiększenie kapitału rezerwowego

nagrody i premie

zasilenie funduszy specjalnych

Proponowany podział:

pokrycie straty

-5 655 823,42

-5 585 680,88

Proponowane źródło pokrycia

Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy lub pokrycia straty za 

rok obrotowy

70 142,54

Kwota

Strata netto

Wyszczególnienie

Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki 

korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu 

akcji / udziałów własnych)

Wyszczególnienie

Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki 

korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu 

akcji / udziałów własnych)

Zysk netto

Niepokryta strata (1+2-3)

zyski przyszłych lat

inne

dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od 

nominalnych

dopłaty wspólników

obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego

kapitał (fundusz) rezerwowy

Proponowany sposób pokrycia straty

kapitał (fundusz) zapasowy

Kwota

70 142,54

70 142,54

zwiększenie kapitału zapasowego

wypłata dywidendy (zaliczki.........)



8.

Lp. Stan na BO ZwiększeniaWykorzystanie Rozwiązanie
Stan na koniec 

okresu

1 3 4 5 6 7

1.

- 930 924,22 86 332,07 844 592,15

-

-

2.

- 126 545,15 21 593,04 104 952,11

- 250 000,00 250 000,00

70 000,00 70 000,00

180 000,00 180 000,00

-

1 057 469,37 250 000,00 107 925,11 1 199 544,26

na pozostałe koszty, w tym:

na inne, w tym:

Dane o stanie rezerw

na pozostałe koszty, w tym:

na inne, w tym:

Rezerwy krótkoterminowe:

Wyszczególnienie

2

Rezerwy długoterminowe:

na świadczenia emerytalne i pozostałe

koszty procesu                                         .                  

na świadczenia emerytalne i pozostałe

Rezerwy i ich wykorzystanie

utulizacja materiałów niebezpiecznych    .

Razem



wynik 

finansowy

kapitał 

(fundusz 

własny)

wynik 

finansowy

w tym odpisy 

aktualizujące 

aktywa

kapitał (fundusz 

własny)

1 3 4 5 6 7

1.

2.

3.a

3.b

9.

Lp.

Stan na 

początek 

okresu

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie
Stan na koniec 

okresu

1 3 4 5 6 7

    73 663,66         569,94        7 168,01            674,20          66 391,39    

-                  

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Rodzaj

2

W związku z wysokimi stratami podatkowymi na przestrzeni ostatnich pięciu lat nie tworzy się  

Odroczony podatek dochodowy

Rezerwy odniesione na

Lp. Stan na 

Aktywa odniesione na

- w tym z tytułu strat podatkowych

 aktywów i rezerw na podatek dochodowy.

Stan końcowy (1+2)

Zwiększenie / zmniejszenie

Początek roku obrotowego

2
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10.

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Jednostek powiązanych

a) z tyt.dostaw i usług

b) inne

2. Pozostałych jednostek 1 029 403,00 1 462 742,49 61 500,00

a) kredyty i pożyczki 61 500,00 61 500,00

b)
z tyt. emisji dłużnych papierów 

wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tyt.dostaw i usług 254 907,22 558 781,39

e) zaliczki otrzymane na dostawy 86 645,27 79 406,13

f) zobowiązania wekslowe

g)
z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń 

i innych świadczeń
359 320,92 368 695,85

h) z tytułu wynagrodzeń 218 501,84 273 733,27

i inne 110 027,75 120 625,85

RAZEM (1+2) 1 029 403,00 1 462 742,49 61 500,00

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1 2 9 10

1. Jednostek powiązanych

a) z tyt.dostaw i usług

b) inne

2. Pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b)
z tyt. emisji dłużnych papierów 

wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tyt.dostaw i usług

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

g)
z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń 

i innych świadczeń

h) z tytułu wynagrodzeń

e) inne

RAZEM (1+2)

powyżej 3 lat do 5 lat

1 029 403,00

Okres wymagalności

stan na:

Lp.

do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat

Zobowiązania wobec

Okres wymagalności

powyżej  5 lat
Lp. Zobowiązania wobec

początek roku (3+5+7+9)

stan na:

12

1 524 242,49

110 027,75

1 029 403,00

359 320,92

218 501,84

254 907,22 558 781,39

120 625,85

79 406,13

368 695,85

273 733,27

86 645,27

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 

123 000,00

11

Razem

koniec roku (4+6+8+10)

1 524 242,49

o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:
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11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

początek roku koniec roku

1 2 3 4

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: 87 299,36 264 836,20

1. Długoterminowe RMO

a) aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego

b) inne rozliczenia międzyokresowe

2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 299,36 264 836,20

a) koszty większych remontów środków trwałych 

b) koszty uruchomienia nowej produkcji 203 846,09

c)
opłacona z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji 3 817,01 1 708,81

d) podatek VAT do rozliczenia w nast.okresie

e) opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe 50 743,60 45 576,25

f) opłaty z tyt.udzielonych gwarancji

g) opłaty za media 713,78 1 458,36

h) inne rozliczenia międzyokresowe 32 024,97 12 246,69

B. Bierne rozliczenia międzyokresowe 1 636 093,09 1 151 663,52

a) ujemna wartość firmy

b)
równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe 1 633 947,85 1 150 036,20

c)
równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie, wnip 2 145,24 1 627,32

d) zasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Rodzaj zabezpieczenia
Kwota 

zobowiązania

Kwota 

zabezpieczenia

Hipoteka, w tym: 3 000 000,00

- zwykła 3 000 000,00

- przymusowa

Zastaw, w tym:

- skarbowy

Weksle

Inny sposób

Razem 3 000 000,00

W tym zabezpieczenia na aktywach trwałych: nie występują

13. Wykaz grup zobowiązań warunkowych.

początek roku koniec roku

Gwarancji i poręczeń w tym: 916 605,00

- udzielonym jednostkom powiązanym

Kaucji i wadiów

Indosu weksli

Zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów

Innych

Ogółem 916 605,00

Stan na
Zobowiązania warunkowe z tytułu

Lp. Wyszczególnienie
Stan na

         Gwarancja bankowa udzielona przez ING na rzecz miasta Racibórz, dot. prawidłowego wykonania umowy pn. 

"Wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz", termin ważności 31.12.2024r.
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Ustęp II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów

bieżący rok 

obrotowy

poprzedni rok 

obrotowy

poprzedni rok 

obrotowy

bieżący rok 

obrotowy

poprzedni rok 

obrotowy

bieżący rok 

obrotowy

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Usług, w tym: 12 138 904,53 10 335 592,23

a) usługi działalności podstawowej

oczyszczanie 2 678 452,00 2 625 094,68

wywóz nieczystości, usługi PSZOK 150 000,00 144 300,00

administrowanie targowiskiem 237 688,20 247 366,17

przewozy pasażerskie kursowe 4 818 853,55 3 561 123,87

naprawy pojazdów 5 274,69 21 496,06

utrzymanie i konserwacja zieleni 2 800 512,40 2 434 558,11

utrzymanie schroniska dla zwierząt 647 940,13 631 515,40

strefa płatnego parkowania 437 505,52 253 654,48

pozostałe 362 678,04 416 483,46

2. Wyrobów, w tym: 6 874,33 10 137,70

a) koszt wytw.produktów na wł.potrzeby 6 874,33 10 137,70

b)

2. Towarów i materiałów w tym: 9 639,58 1 899,03

a) sprzedaż towarów handlowych

b) sprzedaż materiałów 9 639,58 1 899,03

c)

12 155 418,44 10 347 628,96

1a. Informacje o przychodach z tytułu umów o usługi, w tym budowlanych
Nie występują

Lp. Wyszczególnienie
Przychody 

netto

Koszty ich 

osiągnięcia 

Przychody 

zafakturowane

Koszty 

poniesione

Rezerwa na 

straty

1 2 3 4 5 6 7

1.

Umowy o długoterminowe usługi 

(zakończone lub niezakończone) 

ogółem, w tym:

a) Umowy niezakończone, w tym:

-
umowy niezakończone ustalone metodą 

zysku zerowego

W tym  do państw UEW tym za granicęSprzedaż ogółem 

Przychody netto ze sprzedażyLp.

RAZEM przychody ze sprzedaży

Struktura sprzedaży długoterminowych usług



1b. Zmiana stanu produktów
Nie występują

2.

na początek roku na koniec roku

1

2

3

4

5

3.

na początek roku na koniec roku

1

2

3

4

5

4.

Lp. Przesłanki trwałej utraty wartości

Przesłanki trwałej utraty wartościLp.

Razem

zaniechanie produkcji

zmiany technologii

W roku obrotowym 2021 nie zaniechano ani nie ograniczono żadnej z grup działalności handlowej czy usługowej.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Stan na

W bieżącym roku jednostka nie dokonała odpisu aktualizującego zapasów części zamiennych w związku z utratą ich 

przydatności.

Razem

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i wnip z tytułu trwałej utraty 

wartości.

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianą stanu produktów wykazanego w bilansie (poz. B.I.2 i 3 na koniec okresu 

bieżącego i okresu ubiegłego) a zmianą stanu produktów wykazaną w Rachunku zysków i strat porównawczym 

(poz. A.II)

Stan na

nieprzydatność zapasu

obniżenie cen rynkowych

zaleganie zapasów dłużej niż 6 miesięcy do roku

zaleganie zapasów dłużej niż rok

uszkodzenie, zepsucie, upływ terminu ważności

konieczność wycofania z używania

inne

przeznaczenie do likwidacji
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5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Zysk (strata) brutto 70 142,54
(w złotych)

Przychody ogółem w roku obrotowym 13 504 380,50

Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego: 599 385,29

rozwiązanie odpisu w związku z zapłatą należności 674,20

odpisy z dotacji na zakup śr.trw. - równolegle do amortyzaci 483 911,65

koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 6 874,33

odsetki naliczone niezapłacone

rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 107 925,11

Przychody włączone do opodatkowania, w tym:

Przychód do opodatkowania 12 904 995,21

Koszty ogółem w roku obrotowym 13 434 237,96

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym: 736 960,25

wpłaty na PFRON

odpisy amortyzacyjne z dotacji 293 939,19

koszty reprezentacyjne

wynagrodzenia  niewypłacone 29 952,31

niezapłacone składki ZUS 135 070,18

niewypłacony ekwiwalent za pranie odzieży

odsetki budżetowe i koszty upomnienia 1 218,30

wypłacone w ramach delegacji opłaty za autostrady i parkingowe 432,50

odpis aktualizacyjny należności 569,94

naprawy powypadkowe 

odpisane należności nieściągalne - vat 59,44

rezerwy na świadczenia pracownicze

kary i koszty egzekucji 13 857,23

koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 6 874,33

przedawnione rozrachunki 4 986,83

składki ZUS pokontrolne

rezerwy na przewidywane koszty 250 000,00

Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym: 142 883,46

wynagrodzenia oraz z tyt.umów zleceń dot 2020 wypł. w 2021 23 828,41

składki ZUS 2020 zaplacone 112 200,97

ekwiwalent za pranie odzieży dot.2019 wypłacony w 2021 1 082,00

należności spisane jako nieściągalne objęte odpisem 5 772,08

zapłacone faktury 

Koszty uzyskania (koszty podatkowe) 12 840 161,17

Dochód podatkowy 64 834,04

Odpis straty z lat ubiegłych 64 834,04

Darowizny uznane podatkowo

Inne

Podstawa opodatkowania

Podatek dochodowy za rok obrotowy



6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym.

Nie dotyczy

Jednostka sporządza RZiS w wariancie porównawczym

Rodzaj poprzedzający rok obr. bieżący rok obr.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym:

podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Pozostałe koszty rodzajowe 

Razem



7.

Rodzaj środka trwałego
Oddane w 2021 r. do 

użytkowania
W budowie

Koszty wytworzenia ogółem 65 570,15 745 475,84

W tym koszty finansowania:

- odsetki

- skapitalizowane różnice kursowe

Razem 65 570,15 745 475,84

8.

Nakłady na:
Poniesione w 
bieżącym roku 

obrotowym

Planowane na 
następny rok 

obrotowy
Wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe 1 137 935,50 700 000,00

 - w tym dotyczące ochrony środowiska

Środki trwałe w budowie 2 106 227,27

 - w tym dotyczące ochrony środowiska

Inwestycje w nieruchomości i prawa

Razem 3 244 162,77 700 000,00

9.

Nie występują
Lp. Nadzwyczajne Rok bieżący Rok ubiegły
1 Zyski losowe
2 Zyski pozostałe
3 Razem (1+2)

4 Straty losowe
5 Straty pozostałe
6 Razem (4+5)

7 Różnica - losowe (1-4)
8 Różnica - pozostałe (2-5)
9 Ogółem (7+/-8)

10 Podatek dochodowy od poz. 9

Ustęp IIa.  Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS
Nie występują

Waluta / nr i data tabeli kursów NBP kod waluty kurs średni
EUR / Tabela nr      /  /NBP/2010  z dnia 

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice 

kursowe od zobowiązań zaciągniętych na ich sfinansowanie

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych



Nie występują
Należy skasować i uzupełnić właściwe dane

Ustęp IIb.  Objaśnienia do instrumentów finansowych

1) w przypadku długoterminowych aktywów finansowych wykazanych w bilansie w cenach nabycia przekraczających ich wartość godziwą o:

- wartości bilansowej i wartości godziwej poszczególnych składników aktywów lub odpowiednich grup składników aktywów,

- przyczynach niezaktualizowania wartości bilansowej tych aktywów, w tym przesłankach uzasadniających przekonanie jednostki o 

możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie;

2) w przypadku pochodnych instrumentów finansowych o: 

- rodzaju i charakterystyce tych instrumentów,

- wartości godziwej każdej grupy tych instrumentów, o ile wartość taka może być wiarygodnie ustalona.

6) określenie ryzyka zmiany stopy procentowej, a w szczególności informację o wcześniej przypadającym terminie 

wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości instrumentów finansowych, a także o efektywnej stopie 

procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne, a dalej

7) opis przyjętych celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczącym zabezpieczenia podstawowych rodzajów 

planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań.

Jeżeli aktywa finansowe zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży wycenia się w skorygowanej cenie 

nabycia zamiast w wartości godziwej, to podaje się ich wartość wykazaną w bilansie oraz przyczyny, dla których nie można było wiarygodnie 

ustalić ich wartości godziwej, a także - o ile to możliwe - określa granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się 

zawierać.

Dla aktywów i zobowiązań finansowych, których zgodnie z przepisami rozdziału 3 rozporządzenia nie wycenia się w wartości godziwej 

(zarówno wprowadzonych, jak i niewprowadzonych do ksiąg rachunkowych), zamieszcza się dane o ich wartości godziwej na dzień 

sporządzenia sprawozdania finansowego (a więc np. 25.03.2009 r.).

Jeżeli wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym, to podaje się 

dane o wartości bilansowej i wartości godziwej danego składnika lub grupy składników oraz przedstawia przyczyny zaniechania aktualizacji 

ich wartości bilansowej, w tym przesłanki uzasadniające przekonanie o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie.

Wariant I

Jeżeli jednostka wykazuje w księgach rachunkowych i bilansie instrumenty finansowe zgodnie z przepisami rozporządzenia, 

wówczas — stosownie do postanowień § 40 i 41 rozporządzenia zamieszcza w tej pozycji dość obszerne, dodatkowe objaśnienia.

Obejmują one m.in. - w podziale na:

- aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

- pożyczki udzielone i należności własne,

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

(bez względu na to, czy zaliczono je do długo- czy krótkoterminowych):

O ile w roku obrotowym jednostka była stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy 

odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji  przedstawia się:

1) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia 

wartości godziwej przychodów odsetkowych

związanych z umowami zawartymi w okresie sprawozdawczym oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno 

zakończonymi, jak i niezakończonymi w okresie sprawozdawczym, 

2) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych w okresie sprawozdawczym 

Wariant II

Jednostka, której sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy, a która skorzystała z 

możliwości niestosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych (§ 2 ust. 2), zamieszcza w tej pozycji dodatkowych 

objaśnień informację:

1) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów,

które mogą wpływać na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych,

3) wskazanie sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży (czy jednostka 

odnosi je do przychodów lub kosztów finansowych,   czy też na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny),

4) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również skutków

ich przeszacowania w roku obrotowym odniesionych odpowiednio na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny lub przychody

bądź koszty finansowe,

5) zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych (jest to tabela obejmująca stan

kapitału na początek oraz stan na koniec roku obrotowego oraz tytuły jego zwiększeń i zmniejszeń),

2) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej 

wartości,
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Ustęp III . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Nie dotyczy
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1.

Jednostka zawarła umowy (nie wymienione w pkt. I. 3,12,13):

2.

a)

b)

c)

d)

-

Strona transakcji

osoby fizyczne /

 prawne
Przychody Koszty Pożyczki Inne

osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym 

do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w 

stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub 

administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub 

Ustęp IV. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji

                  i niektórych zagadnień osobowych.

Rodzaj powiązania

sprzedaż wierzytelności z  obowiązkiem ich odkupu

jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w 

niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub 

jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników 

jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki 

wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji 

mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku gdy informacje na temat poszczególnych 

transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

jednostki.

Wartość wg charakteru transakcji

Nie występują

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych 

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane 

oraz: 

Ogółem

członek organu zarządzającego

członek organu nadzorującego

małżonek

konkubent

krewny lub powinowaty do II stopnia pokrewieństwa

spółka kontrolowana lub współkontrolowana

konsygnacyjna

typu take or pay

osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego 

jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub 

sekurytyzacji

outsourcingu

-

Nie występują

Data zawarciaStrona umowyTytuł umowy

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy.

sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu
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3.

LP. Wyszczególnienie
Przeciętne 

zatrudnienie w roku
1 2 3

1. Pracownicy umysłowi 19,63

2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 93,88

3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju

4. Uczniowie

5. Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych

113,51

4.

Należne Wypłacone

216 903,96 216 903,96

58 129,80 58 129,80

275 033,76 275 033,76

5.

 

kwota do spłaty termin spłaty %

6.

Wynagrodzenia 

ogółem

- półroczny przegląd sprawozdania

- inne

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Razem

Stan na koniec roku

wynagrodzenia obciążająceCzłonkowie organów

Zarządzający

Administrujący

Razem

Nadzorujący

Ogółem

W roku 2021r.  spółka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

Zarządzający - umowy o pracę

Nadzorujący

Zarządzający - umowy zlecenia

Administrujący

Na dzień 31.12.2021r. jednostka zatrudniala 133 pracowników na podstawie umowy o pracę.

udzielone pożyczki

Stan na koniec roku

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub 

należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących spółek handlowych za rok obrotowy

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 

handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Członkowie organów

usługi doradztwa podatkowego

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

inne usługi poświadczające

pozostałe usługi

obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

Rodzaj usługi
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1.

2.

3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

4.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku 2021 do 

roku 2020.

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

Ustęp V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego.

W roku 2021 jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie 

wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły
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1. 

Nie dotyczy

Lp. 

1

2

2

3

4

5

6

2. 

3.

Lp.
Jednostka 

(nazwa i siedziba)

Jednostka 

(nazwa i siedziba)

Jednostka 

(nazwa i siedziba)

1

2

3

Ustęp VI. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsięwzięcia

Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu

Wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych

Procent posiadanych udziałów

Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie 

głosów w organie stanowiącym jednostki.

Nie dotyczy

Wyszczególnienie 

Wyszczególnienie

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy

Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia 

(bezpośrednio i wspólnie)

Nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia

Koszty poniesione przez jednostkę na realizację wspólnego przedsięwzięcia

Zobowiązania warunkowe dotyczące współnego przedsięwziecia

Stopień udziału w zarządzaniu

Wynik finansowy netto za rok obrotowy



4.

a)

Lp.
Jednostka 

(nazwa i siedziba)

Jednostka 

(nazwa i siedziba)

Jednostka 

(nazwa i siedziba)

1

2

3

4

5

6

7

b)

Lp.
Jednostka 

(nazwa i siedziba)

Jednostka 

(nazwa i siedziba)

Jednostka 

(nazwa i siedziba)

1

2

3

a)

b)

c)

d)

4

5

6

kapitał podstawowy 

kapitał zapasowy

kapitał rezerwowy 

zysk (strata) z lat ubiegłych

Wyszczególnienie 

wartość przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów oraz 

przychodów finansowych.

wartość aktywów trwałych

przeciętne roczne zatrudnienie

Inne (podać jakie)

Wyszczególnienie 

Informacja jednostki o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.                           

Spółki nieobjete konsolidacją i podstawa prawna i przyczyny odstąpienie od konsolidacji 

Wartość nominalna udziałów

Występują ograniczenia w sprawowaniu 

kontroli lub współkontroli nad jednostką 

(art. 57 ust. 1 pkt 3)

Dane finansowe są nieistotne (art. 58 ust. 

1 pkt 1)

Informacje o spółkach nie objętych konsolidacją     nie dotyczy

(stan na dzień bilansowy) nie dotyczy

Wynik finansowy netto

Kapitał własny, w tym:

Procent posiadanych udziałów

Mała grupa kapitałowa (art. 56 ust. 1)

Konsolidacji dokonuje jednostka 

dominująca wyższego szczebla (nazwa i 

siedziba) - (art. 56 ust. 2)

Udziały jednostki zostały nabyte, 

zakupione lub pozyskane w innej formie z 

wyłącznym ich przeznaczeniem do 

późniejszej odprzedaży, w ciągu roku (art. 

57 ust. 1 pkt 1)



c)

-

-

-

-

5.

a)

b)

Nie dotyczy

Ustęp VII.  Informacje o połączeniu spółek.
Nie dotyczy

1. 

a)

b)

c) 

2. 

a)

b)

c)

Informacja o połączeniu spółek, które zostało rozliczone metoda nabycia:

nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy 

kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy 

kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy 

kapitałowej o której mowa w pkt.a

cena przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość 

firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji

liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia

nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej

Informacje o:

przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku 

roku, obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia

nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru

Informacja o połączeniu spółek, które zostało rozliczone metoda łączenia udziałów

podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, 

takich jak:     nie dotyczy

wartość aktywów trwałych

przeciętne roczne zatrudnienie

wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych.

wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy
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Racibórz, 2022-03-15021-03-15

Jednostka nie posiada informacjij, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Ustęp IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Ustęp VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

W 2022r. Spółka rozszerzy swoją działalność gospodarczą o wywóz odpadów komunalnych - 

posiada podpisaną umowę dot.odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, 

okres obowiązywania umowy 1.01.2022-31.12.2024. Pozostałe rodzaje działalności będą 

kontynuowane w zakresie analogicznym do prowadzonej w roku 2021.
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