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Sprawozdanie o przychodach, kosztach iwyniku finan:iowym oraz o
nakladach na Srodki trwale

kwartal 3 rok 2022

58-1 00 Swidnica ul. Inzynierska 6

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE ''SWIDNICA'' SPOI-KA Z OGRANICZON,\
oDPOWtEDZtALNOSCtA

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

Telefon kontaktowy w zakresie sporzqdzonego sprawozdania:

E-mail kontaktowy w zakresie spozqdzonego sprawozdania

1A. Jaki rodzaj ewidencji ksiggowej jest prowadzony w Panstwa przedsigbiorstwie?
2 - podatkowq ksiggg przychod6w i rozchodow

4 - brak wydzielonej ewi,Cencji (karta podatkowa)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadajq udzialy w Paistwa firmie w 2022 roku?

3l\. Sprawozdanie finansowe sporzqdzane jest zgodnie z
1 - Migdzynarodowymi Sitandardami RachunkowoSci

38. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?

Wyszc2eg6lnienie

A. Przychrody netto ze sprzeda2y izr6wnane z nimi (w. 02-F04+05+06)

przychody netto ze sprzeda2y produktow (wyrob6w i uslug)

w tym sprzeda2 na eksport (lqcznie z WDT)

;zmiana stanu produktow (zwigkszenie - wartoSc dodatnia, zmniejszenie - wartoS6 ujemna) (+, -)

l<oszt wytworzenia produktdw na wlasne potrzeby jednostki

przychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w

w tym sprzedaz na eksport (lqcznie z WDT)
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wviibr"gornienie Kwota w iys. zf
B. Koszty dzialalnosci operacyj nej (w. 09+ 1 0+ 1 2+ 1 4+ 17 + 1 g+ 22+:ZS) 08 14361

z rego

amoftyzaqa 09 ZIJI

zu2ycie materiatow i energii 10 2993

w tym energii 11 403

uslugi obce 12 324

w tym uslugi podwykonawstwa 4e 0

podatki i optaty 1t4 245

w tym podatek akcyzowy 0

w tynr ze sprzedazy produktow 16 0

wynagrodzenia 17,, 4303

w tym ze stosunk.u pracy r8 3865

ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia il:,1.9 1 063

WryM
skladki z tytutu ubezpieczeri spolecznych zv 836

wydatki z: tytulu szkolenia pracownik6w 2i 15

pozostale koszty rodzajowe ?2: 247

w tym
ood162e slu2bowe 23

skladki z tytutu ubezpieczefr majatkowych i osobowych 24 217

warto6c sprzedanych towar6w i material6w 25 3029

Cr. Zysk ze sprzedaiy (w. 0'l-08)>0 ili,26-:,:; 0

Cz. Strata ze spr:ueda2y (w. 0'l-08)<0 27 2227

D. Pozostale przychody operacyjne (w. 29+30+31+32) 28 1724

z tego

zysk z tytulu rozchodu niefinansowych aktywow trwalych 29 0

aktualizacja wartoSci aktywow niefinansowych 30 0

dotacje 31 1518

inne przychody operacyjne 3A 206

w tym rozwiqzane rezerwy 2e 0

E. Pozostale koszty operacyjne (w. 35+36+37) c,4 137

z tego

strata z tytulu rozchodu niefinansowych aktywow trwalych 0

aktualizacja wartoSci a ktywow niefinansowych JO 0

inne koszty operacyjne 37 137

w tym
rezerwy na przyszle zobowiqzania 3g 0

odpisane wierzytelnoSci (w wyniku postgpowari upadlo6ciowych, ukladowych i naprawczych) to 0

Ft.Zysk na dzialalno6ci operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0 '40

Fz. Strata na dzialalno6ci operacyjnej (w. 0'1-08+28-34)<0 41 640
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G. Przychody finansowe (w. 43+44+47 +48+49)
,',42 19

z tego

dywidendy i udzialy w zyskach 43 l
n

odsetki il4,i l 19

w tym od udzielonych po2yczek i lokat terminowych 45 0

w tym przychody odsetkowe (odsetki od po2yczek udzielonych innyrn przedsiebiorstwom) 46i 0

zysk z tytulu rozchodu aktywow finansowych 47 0

aktualizacja wartoSci aktywow finansowych 48: 0

inne przychody finansowe 4q":' 0

w tym nadwy2ka dodatnich ro2nic kursowych nad ujemnymi ' 50: 0

H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)
i'$,ill 30

z tego

odsetki p4 an

w tym odsetki od kredytow i po2yczek si-,'l: 30

strata z tytu+u rozchodu aktyw6w finansowych 54 0

aktualizacja wartoSci aktywow finansowych '"y 0

inne koszty finansowe -il: loo;, 0

w tym nadwy2ka ujemnych r62nic kursowych nad dodatnimi 57 0

f r. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-5'l )>0 158

lz. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51 )<0 5,9 65'1

J. Podatek dochodowy '60 l 0

z rego
czgSc bie2qca 61 0

czgSc odroczona ,,,'E?'::l 0

K. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenie zysku (zwigkszenie straty) 63,

Lr. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0 .64

Lz. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0 651
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Wyszczeg6lnienie Kwota rlr/ tys. zl

Przychody netto ze sprzecla2y i zr6wnane z nimi
oo

12134

w tym dotacje do dzialalnrr6ci podstawowej 0

Pr::ychody netto ze sprzeclaiy produkt6w 8953

\,v tym dotacje do produkt6w (wyrob6w i uslug) 0

Wydatki na splatg zadlu2enia (raty kapitalowe iodsetki zaplacone bankom, przedsigbiorstwom niefinansowym) 6B 212

Warto6c zakup6w z importu ogolem 69 0

w t'/m
import surowc6w, rnaterial6w i p6lfabrykatow na cele produkcyjne 70 0

import towar6w prz:-eznaczonych do dalszej odsprzeda2y 0

Podatek akcyzowy og6lem 0

W tvm

od wyrobow krajowych (producent) 71. 0

od towar6w sprowldzanych z zagr anicy 74 0

od energii elektryc;znej 0

Wyszczeg6lnierrie W przeliczeniu na

pelne etaty

Prr:ecigtna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pelne etatyz jedn,yrn znakiem po przercinku (od poczqtku roku do
koica okresu sprawozdawcz:eoo) 76 92.3

Wyszczeg6lnienie Stan w osobach

Pracujqcy w osobrach (stan ,/v ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) 7a 9,4

Prz€lcietne miesieczne wynagrodzenie brutto 4653
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Wyszczeg6lnienie Stan na 01.01
Stan na koniec

okresu

sprawozdawczego

0 2 3

A. Aktywa trwale 01 8020 5906

w tym
naleZnoSoi dlugoterminowe ogolem 02 0 0

nwestycje dlugoterminowe ogolem 03 0 0

B. Aktywia obrotowe (wiersze 05+1 'l +14 +1 7) fiA 3644 3920

z tego

il. Zapasy og6lem (wiersze 06+07+08+09+10) 560 586

;r rego

materialy 06 472 483

polprodukty i produkty w toku 0 0

produkty gotowe 08 0 0

towary 09 88 '103

zaliczki na dostawy i uslugi 10 0 0

ll. Nale2noSci kr6tkoterminowe 44 759 950

\^/ tym

z tytulu dostaw i uslug t1 632 914

z tytulu podatkow, dotacji, cel, ubezpieczeri spolecznych i zdrowotnych
oraz innych tytul6w publiczno-prawnych 13 10

lll. Inwestycje kr6tkoterminowe 14 2183 2130

w tym kr6tkoterminowe aktywa finansowe 15 2183 2130

w tym Srodki pienigzne i inne aktywa pieniqzne 2183 2130

lV. Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowr: 17 t4?- 254

C. Nale2ne wplaty na kapital podstawowy 18 0 0

D. Udziaty (akcje) wlasne 0 0

Aktywa rarzem (A+B+C+D) 20 11664 9826

Wyszcz:egolnienie

Stan na koniec:

okresu

sprawozoawczego
w tys. zl

B. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania (wtersze 02+04.+07+141 01 6275

z tego

l. Rezerwy na zobowiqzania 02 50s

w tym z tytulu odroczonego podatku dochodowego 03 0

I l. Zobowiqzania dlugoterminowe 04 1215

'rv tym

,: tytulu

kredyt6w i po2yczek nq 1215

emisji dlu2nych papierow wartoSciowych 06 0

llll. Zobowiqzania kr6tkoterminowe bez funduszy specjal nych 07 1 826

u/ tym

zl tytulu

dostaw i uslug 08 687

kredytow i po2yczek 09 243

emisji dluznych papierow wartoSciowych 10 0

zaliczki otzymane na dostawy i uslugi 11 0

podatk6w, cel, ubezpieczen spolecznych i;zdrowotnych oraz innych tytul6w publiczno-prawnych 12 409

wynagro0zen 13 330

|y'. Rozliczenia migdzyokresowe 2729
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Wailo6e
kosztorysowa no!\/o

rozpoczqtych

(w tys. zl)

w tym polegajqcyoh na uleltszeniu

Wyszczegolnien ie

Naklady na NOWE obiekty majqtkowe
(budowg, zakup) oraz ulepszenia istniejqcych

Naklady na nabycie

UZYWI\NYCH
Srodk6w trwalych w

tys. zl

(nre narezl, ujmow,ac

w rubryce 1)

og6l,em w tys. zl w tym z importu

wafi osc od poczqtku'"-',l^:,[::i okrosu sprawozdarvczeso

0 1 2 il

Ogolem naklady (rr.02+03+C5+06+07+08+09+10) 01 43 0 0

w tym

grunty (etrupa 0) 02 0 C)

budynki i lokale orez obiekty in2ynierii lqdowej i wodnej
(grupy 1-2)

03 0 cl

w tym rnolioracje szczeg6lowe (rodzaj226) 04 0 cl

maszyn)' i urzqdzenia techniczne (grupy 3-6) 05 43 0 cl

Srodki transportu (grupa 7) 06 0 0 c

narzedzta, przyrz-qcly, ruchomorici i wyposazenie (grupa 8) 07 0 0 c

inwentarz 2ywy (grupa 9) 08 0 0 0

Koszty obslugi zoltowiqzah zaciEgnigtych w celu sfinansowania
zakupu, budowy lub ulepszenia Srodka trwalego orazzwiqzane
ro2nice kursowe w okresie sprawozdawczym

z nrmi 09 0

Pozostale naklady zwiqzane z budowq Srodka trwalego, kt6re po je.1

zakoiczeniu nie brpdq stanov/ily Srodka trwalego
10 0 0

Z warto5ci ogotem pzypada na roboty buclowlano-monta2-owe tl 2.
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Wyszczegolnienie

0

og6fem w tys. zl

1

l{aklady na wartosci niematerialne i prawne - oo6lem 12 2

!v rym

autorskie prawa majqtkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesle la 2

w tym

oprogramowante Komputerowe 14 0

dokumentacja i projekty zagospodarowa ria zto2 oraz ocen)/ eksploata cji zlo2, prawa eKsploatacji
gruntu zwiEzanego zc zlo2ami 15 0

koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego) 16 0
prawa do wynalazk6w, patent6w, znakow towarowych, znak6w u2ytkcwych orazzdobntczycn IT 0

Koszty zakoltczonych prac rozwojowych 18 0
w tym koszty prac rozwojowych zwiqzanych z eksploatacjq z16z 10 0

wartoSc firmy zv 0
lrJaklady na nieruchomo6ci oraz warto6ci niematerialne i prawne zaliczaneao inrr"",y"ii ot[o,*r,*y"h 21 0

WartoSC nowych Sroclk6w trwaly,ch prrylgty"n oJ
poczqtku roku do koicra okresu sprawozdawczego
do odpratneso't-i:Ti 

l,o"l'u'o*t 
o leasins

w tym srodki transportu (grupa 7)

w tym Srodki transportu (grupa 7)

Wyszczegdln ien ie

Wypelnia leasingodawCa

WartoS6 Srodk6w trwal!'ch zakupionych od poczqtku

roku do kofca okrersu sprawc,zdawczeoo z
przeznaczeniemdo oddania w l,:asing 1w tys. ztl

0

finansowv 01 0

'/v tym Srodki transportu (grupa 7) 02 0

operacyjrry 03 0

w tym srodki transportu (grupa 7) 04 0

[/,/
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