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Miasto  Katowice  według stanu  na  dzień 31.12.2015  r. posiadało  udziały  i  akcje  w 

następujących spółkach prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice:

Ι. Jednoosobowe spółki miasta Katowice:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach,

2. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach,

3. Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach,

4. Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach.

ΙΙ. Spółki z większościowym udziałem miasta Katowice:

5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach,

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach,

7. GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach.
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I.   JEDNOOSOBOWE  SPÓŁKI  MIASTA  KATOWICE

1. Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.,  
ul. Obroki 140,  40-833 Katowice

Kapitał zakładowy:   37.152.400,00 zł

Udział Miasta w kapitale zakładowym:     100 %  tj.  185.762 udziały po 200,00 zł każdy.

W  2015  r.  Zarządzeniem  nr  94/2015  Prezydenta  Miasta  Katowice  z  dnia  20.02.2015  r. 
podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 954.800,00 zł poprzez wniesienie wkładu 
niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans, który po stronie pasywów i aktywów zamyka się sumą             116.297.497,76 zł,

• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                        2.761.746,81 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące 

            wzrost kapitału własnego o kwotę                                                               2.716.546,81 zł,

• rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący 

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                             587.982,20 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez BUFIKS Biuro Usług 
Finansowo-Księgowych  Sp.  z  o.o.  ul.  Sokolska  3,  40-084  Katowice.  Podmiot  uprawniony  do 
badania  sprawozdań  finansowych  –  Lista  KIBR  nr  660.  Kluczowym  biegłym  rewidentem 
reprezentującym  BUFIKS Biuro  Usług  Finansowo-Księgowych  Sp.  z  o.o.  była  Pani  Agnieszka 
Leszczyńska nr rej. 10535.

W  opinii  biegłego  rewidenta  sprawozdanie  finansowe  przedstawia  rzetelnie  i  jasno 
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 
31.12.2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
Sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz.  U.  z 2016 r.,  poz.1047 j.t.),  zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z 
wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy 
spółki.

Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 
129/VIII/2016 z dnia 27.04.2016 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
uchwałą nr 1/258/2016 z dnia 30.06.2016 r. 

W roku 2015 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 2.761.746,81 zł, przeznaczając go 
na następujące cele:
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− dywidenda dla Miasta Katowice – 1.250.000,00 zł,
− kapitał zapasowy (nakłady inwestycyjne)  - 1.011.746,81 zł,
− zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 500.000,00 zł.

Analizując  sytuację  finansową  i  majątkową  Spółki  należy  zwrócić  uwagę  na  poniższe 
zestawienie głównych elementów sprawozdania finansowego:

a) struktura i dynamika majątku

                                                                                                                                                                             [w tys. zł]

Aktywa 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014 %

Aktywa trwałe 85.755 73,7 82.296 73,7 104,2

Rzeczowe aktywa trwałe 84.946 73,0 81.552 73,0 104,1

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

720 0,6 738 0,7 85,7

Aktywa obrotowe 30.542 26,3 29.378 26,3 103,9

Zapasy 1.709 1,5 1.798 1,6 95,05

Należności krótkoterminowe 4.523 3,9 3.951 3,6 114,4

Inwestycje krótkoterminowe 23.299 20,0 22.712 20,3 102,5

Aktywa razem 116.297 100 111.674 100 104,1

Porównanie struktury aktywów.

Rok 2015 Rok 2014

                                                                                                                                                                 

 [w tys. zł]

Pasywa 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2013 %

Kapitał własny 80.131 68,9 77.415 69,3 103,5

Kapitał podstawowy 37.152 31,9 36.197 32,4 102,6

Kapitał zapasowy 37.465 32,2 34.592 31,0 108,3

Zysk (strata) netto 2.761 2,4 3.872 3,5 68,5

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 36.165 31,1 34.259 30,7 105,5
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Rezerwy na zobowiązania 5.243 4,5 4.603 4,1 113,9

Zobowiązania długoterminowe 4.368 3,8 2.745 2,5 159,1

Zobowiązania Krótkoterminowe 8.300 7,1 6.846 6,1 121,2

Rozliczenia międzyokresowe 18.253 15,7 20.064 18,0 90,9

Pasywa razem 116.297 100 111.674 100 104,1

Porównanie struktury pasywów.

Rok 2015 Rok 2014

b) struktura i dynamika rachunków zysków i strat

                                                                                                                                                                            [w tys. zł]

Wyszczególnienie 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014 %

Przychody netto ze sprzedaży 68.507 95,9 64.385 95,3 106,4

Pozostałe przychody operacyjne 2.101 2,9 2.776 4,1 75,7

Przychody finansowe 832 1,2 420 0,6 197,8

Przychody razem 71.441 100 67.581 100 105,7

Koszty działalności operacyjnej 66.781 98,5 61.009 97,8 109,4

Pozostałe koszty operacyjne 390 0,6 838 1,3 46,5

Koszty finansowe 606 0,9 527 0,9 114,9

Koszty razem 67.777 100 62.374 100 108,6

Wynik ze sprzedaży 1.726 - 3.375 - 51,1

Wynik z działalności operacyjnej 3.438 - 1.937 - 177,4

Wynik z działalności 
gospodarczej

225 - -106 - -

Wynik finansowy netto 2.761 100 3.872 100 71,3
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Porównanie struktury kosztów.

Rok 2015 Rok 2014

c) analiza wskaźnikowa
    
                                                                                                                                                                          [w %]

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2015 2014

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 2,4 3,4

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 3,4 5,0

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 3,8 5,6

                          
                                                                                                                                               

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2015 2014 Norma

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 2,8 3,1 1,2 – 2,0 

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – 
zapasy / zobowiązania 

krótkoterminowe
2,6 2,8 1,0 – 1,2

Wskaźnik płynności III Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe 2,2 2,4 0,2

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanymi wielkościami  wskazuje,  iż  płynność 
finansowa  Spółki  utrzymuje  się  na  bezpiecznym  poziomie,  a  Spółka  terminowo  reguluje 
wymagalne zobowiązania. 

Wskaźniki  płynności  finansowej  obrazują  dobrą  sytuację  finansową  Spółki,  która  daje 
podstawę do dalszej niezakłóconej działalności.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje następujące informacje:

Zarząd Spółki na dzień 31.12.2015 r. był dwuosobowy: 
− Prezes Zarządu - Pan Andrzej Malara,
− Wiceprezes Zarządu - Pan Robert Potucha.

Prokurentem Spółki była Pani Ilona Jarząbek – Główna Księgowa. 
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Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za omawiany rok 
uwzględniając:

1) wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki (szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym),

      2) ogólną sytuację kadrowo-płacową (w szczególności  przeciętne zatrudnienie, które wyniosło
413 etatów, z czego na stanowiskach robotniczych 349, a nierobotniczych 64 etaty),

      3) inwestycje w łącznej kwocie 10.615,00 tys. zł,  z czego największą część środków (4.443,00
tys.  zł)  przeznaczono  na  rozbudowę  Zakładu  Odzysku  i  Unieszkodliwiania  Odpadów
(ZOiUO)  przy  ul.  Milowickiej  7A  Etap  1:  modernizacja  instalacji  do  biologicznego
przetwarzania odpadów. W roku 2015 Spółka w znaczącym zakresie odnowiła swój tabor
specjalistyczny  dokonując  zakupu  szeregu  nowoczesnych  jednostek  sprzętowych  do
odbioru zmieszanych i  selektywnie  zebranych odpadów komunalnych oraz oczyszczania
ulic.  Zakupiono  ponadto  urządzenia  warsztatowe  i  wyposażenie  niezbędne  dla
prawidłowego funkcjonowania Spółki. W celu poprawy funkcjonalności i estetyki Bazy Spółki 
w ramach prac remontowych wykonano remont Biura Obsługi Klienta i Zakładu Transportu,
roboty malarskie elewacji hali nr 2,3,4 oraz stacji paliw, remont 3 kanałów warsztatowych.
Natomiast ze środków inwestycyjnych sfinansowano adaptację części hali magazynowej na
zaplecze sportowo-rekreacyjne, modernizację systemu monitoringu obiektów oraz wymianę
4 bram na hali przyjęć kompostowni.   

Spółka w 2015 roku realizowała swoje podstawowe usługi w zakresie:

− odbioru i gospodarowania odpadami – odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, odbiór 
odpadów  zebranych  selektywnie  (papier,  szkło,  tworzywa  sztuczne,  metale,  odpady 
biodegradalne  i  wielkogabarytowe),  wywozy  jednorazowe  gruzu,  żużla,  odpadów 
wielkogabarytowych  oraz  innych  odpadów,  prowadzenie  Gminnych  Punktów  Zbiórki 
Odpadów -  począwszy od  dnia  01.07.2013  roku  głównym  zleceniodawcą  usług  w  tym 
zakresie  jest  Miasto  Katowice  –  umowa  zawarta  na  okres  4  lat  w  wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
ograniczonego  obejmuje  usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  od  właścicieli 
nieruchomości  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  z  kolei  obsługę  nieruchomości 
niezamieszkałych Spółka wykonuje w dalszym ciągu na podstawie umów zawieranych z 
właścicielami/ zarządcami poszczególnych nieruchomości na warunkach wolnorynkowych 
przy silnym udziale konkurencji (na dzień 31.12.2015 roku zawartych było ogółem 3.654 
umów na odbiór odpadów); w roku 2015 Zakład Transportu Odpadów MPGK Sp. z o.o. 
odebrał odpady w łącznej ilości 115.335,41 Mg odpadów;

− działalności Zakładu Odzysku i  Unieszkodliwiania Odpadów (ZOiUO),  która obejmowała 
odzysk  odpadów w Wydziale  Kompostowania,  Wydziale  Sortowania  i  Odzysku  oraz  w 
Wydziale Sortowania Ręcznego przy ul. Milowickiej w Katowicach, w skład ZOiUO wchodzi 
ponadto  składowisko  odpadów  komunalnych  przy  ulicy  Żwirowej  w  Katowicach, 
funkcjonujące  organizacyjnie  jako  Wydział,  a  składające  się  z  trzech  kwater,  z  których 
jedna  jest  zrekultywowana,  druga  w  końcowej  fazie  eksploatacji,  a  trzecia  została 
wybudowana przez Spółkę w 2014 roku. Na Kompostownię dostarczono ogółem 51.885,95 
Mg  odpadów;  z  ogólnej  ilości  przyjętych  odpadów  odpady  skierowane  z  instalacji 
sortowania i  odzysku w postaci  organiki,  balastu i  frakcji  0-80 stanowiły 40.094,76 Mg, 
odpady ulegające biodegradacji – 2.800,53 Mg; z odpadów przyjętych do procesu odzysku 
w 2015 roku uzyskano 9.556,59 Mg kompostu nie odpowiadającego wymaganiom, a na 
składowiska wywieziono 32.820,88 Mg balastu w postaci odpadów positowych (w tym na 
własne  składowisko  –  16.018,22  Mg);  należy  tutaj  zaznaczyć,  iż  istotnym  dla  Spółki 
problemem  jest  zagospodarowanie  uzyskiwanego  w  procesie  kompostowania  odpadów 
komunalnych kompostu, gdyż zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem produkt ten jest 
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sklasyfikowany jako  odpad,  którego  możliwości  wykorzystania  są  bardzo  ograniczone  i 
wymagają uzyskania stosownych decyzji;  dzięki intensywnie podjętym działaniom w tym 
zakresie  przekazano  do  zagospodarowania  w  minionym  roku  38.577,55  Mg 
zgromadzonego na terenie zakładu kompostu, natomiast instalacja do sortowania i odzysku 
odpadów  oraz  produkcji  paliwa  alternatywnego  tzw.  RDF  funkcjonująca  jako  Wydział 
Sortowania i Odzysku przyjęła do przerobu łącznie 68.126,42 Mg odpadów; z ww. ilości 
odpadów  40.094,76  Mg  w  postaci  organiki  i  balastu  skierowano  do  przerobu  na 
kompostowni,  a z odpadów przerobionych w ww. okresie uzyskano 7.477,96 Mg paliwa 
alternatywnego;  reasumując,  do  ZOiUO  w  roku  2015  przyjęto  ogółem  82.760,29  Mg 
odpadów;

− letniego i zimowego oczyszczania ulic i placów, która realizowana była w oparciu o dwie 
umowy zawarte z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach w wyniku postępowań 
przeprowadzonych  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  –  w  okresie  od 
01.01.2015 roku do 31.08.2015 roku działania prowadzone były zgodnie z 12-to miesięczną 
umową  zawartą  19.08.2014  roku,  a  ogólna  powierzchnia  oczyszczania  ulic,  placów  i 
parkingów wynosiła 4.382,3 tys. m², natomiast od 01.09.2015 roku przedmiotowe usługi 
obejmujące  oczyszczanie  ulic,  placów,  parkingów,  zatok  przystankowych  oraz  ścieżek 
rowerowych  i  torowisk  tramwajowych  wbudowanych  w  jezdnie  o  ogólnej  powierzchni 
4.466,7 tys. m² realizowane są na podstawie kolejnej umowy zawartej dnia 28.08.2015 roku 
na  okres  12-tu  miesięcy;  w  okresie  letnim  oczyszczanie  realizowane  było  zgodnie  z 
harmonogramami  w  zakresie  podzielonym  na  18  rejonów  oczyszczania,  a  w  okresie 
zimowym na 4  kolejności  odśnieżania  ustalonych według tras  i  standardów;  zgodnie  z 
obowiązującymi  umowami  Spółka  wykonywała  również  usługi  w  zakresie  oczyszczania 
miejskich słupów ogłoszeniowych; 

− usług diagnostycznych –  w 2015 Okręgowa Stacja Kontroli  Pojazdów (OSKP) wykonała 
4.226 urzędowych badań kontrolnych pojazdów obcych oraz własnych Spółki; OSKP prócz 
ww. zadań prowadziła również dokumentację pojazdów m.in. w zakresie ewidencji zleceń 
warsztatowych,  ogumienia  i  akumulatorów,  zużycia  płynów  eksploatacyjnych,  a  także 
spraw związanych  z  rejestracją  taboru,  jego  ubezpieczeniem  i  podatkiem  od  środków 
transportu oraz odszkodowaniami komunikacyjnymi; 

− usługi Działu Obsługi Technicznej, który pełnił funkcję usługową w stosunku do działalności 
podstawowej  Spółki  –  w jego skład wchodzi  warsztat  samochodowy,  warsztat  naprawy 
pojemników  oraz  lakiernia;  w  warsztacie  samochodowym  przeprowadzono  naprawy 
bieżące  głównie  pojazdów oraz  sprzętu  (łącznie  w  2015  roku  wykonano  1.758  zleceń 
warsztatowych); wyremontowano również 1.265 pojemników 1100 l oraz 176 kontenerów; 
w lakierni prócz malowania wyremontowanych pojemników, polakierowano 12 kompletnych 
pojazdów i sprzętu oraz łącznie 34 podwozi, zabudów, posypywarek i pługów.

Planowana i realizowana polityka Spółki:

Mając na uwadze konieczność wypełnienia  nałożonych przez ustawę o odpadach oraz 
dyrektywy  unijne  obowiązków  w  zakresie  ochrony  środowiska,  Spółka  podjęła  działania 
zmierzające do racjonalizacji gospodarki odpadami skierowane w szczególności na ograniczenie 
ilości  odpadów deponowanych  na  składowiskach oraz  rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów na 
terenie miasta Katowice.

W  związku  z  powyższym,  w  ramach  dofinansowania  z  RPO  WSL na  lata  2007-2013 
(5.2.Gospodarka Odpadami, Priorytet V. Środowisko), Spółka zrealizowała projekt pn.  „Budowa 
zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetwarzanie odpadów 
w paliwo alternatywne”. 
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Przedmiotowy  zakład  wpisany  został  do  planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa 
śląskiego jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów umożliwiająca gminie Katowice 
wypełnianie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami nałożonymi przez dyrektywy Wspólnoty 
Europejskiej oraz znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kluczowym zadaniem realizowanym przez Spółkę w 2015 roku była rozbudowa Zakładu 
Odzysku  i  Unieszkodliwiania  Odpadów  etap  1:  modernizacja  instalacji  do  biologicznego 
przetwarzania odpadów organicznych. Realizacja tego zadania przewidziana na lata 2015 - 2016 
ma  dla  Spółki  priorytetowe  znaczenie.  Na  ww.  zadanie  Spółka  uzyskała  dofinansowanie  w 
wysokości  22.350  tys.  zł  (w  formie  pożyczki)  ze  środków Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W  minionym  roku  rozpoczęto  ponadto  prace  przygotowawcze  i  projektowe  dotyczące 
rozbudowy  Zakładu  Odzysku  i  Unieszkodliwiania  Odpadów  etap  2:  rozbudowa  części 
mechanicznej  instalacji  do  przygotowania  odpadów  do  biologicznego  przetwarzania  oraz  do 
produkcji  paliwa alternatywnego. Głównym celem planowanej  inwestycji  jest  wykorzystanie hali 
przyjęć istniejącej kompostowni wraz z systemem transportu odpadów i posadowienie w hali nowej 
linii technologicznej do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania (frakcja 0-80 mm) 
oraz  do  produkcji  paliwa  alternatywnego (RDF).  Zgodnie  ze  sporządzonym   harmonogramem 
rzeczowo-finansowym wartość  zadania oszacowana na kwotę  25.159 tys.  zł.  Spółka zamierza 
sfinansować  przedmiotową  inwestycję  korzystając  z  dofinansowania  w  formie  pożyczki  w 
wysokości  18.750 tys.  zł  ze środków WFOŚiGW, a nakłady w kwocie 6.409 tys.  zł  pokryć ze 
środków własnych. Wniosek o pozyskanie ww. środków złożony został w dniu 17.12.2015 roku i 
czeka na weryfikację przez WFOŚiGW. 

Głównym  celem  rozbudowy  Zakładu  Odzysku  i  Unieszkodliwiania  Odpadów  jest 
dostosowanie gospodarki odpadami na terenie Miasta Katowice do wymogów prawa polskiego i 
unijnego poprzez wprowadzenie technologii zapewniającej spełnienie najnowszych standardów dla 
mechaniczno-biologicznego  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  m.in. 
ograniczającej  ilość  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych  do 
składowania. 

Realizacja  wyżej  przedstawionych  zadań,  oprócz  konieczności  poniesienia  znaczących 
nakładów inwestycyjnych, generować będzie dodatkowe koszty bieżącej działalności. Ta sytuacja, 
biorąc  pod  uwagę  fakt,  iż  kwota  głównego  przychodu  Spółki  z  tytułu  obsługi  sektora 
mieszkaniowego zgodnie z umową zawartą z Miastem Katowice jest niezmienna przez okres 4 lat, 
w istotny sposób wpłynie na wyniki finansowe firmy. 

Reasumując,  wszelkie  działania  Spółki  mają  na  celu  ciągłe  doskonalenie  jakości 
świadczonych usług zapewniających spełnienie wymagań klientów oraz umocnienie pozycji firmy 
wobec  konkurencji  przy  jednoczesnym  wypełnianiu  obowiązków  wynikających  z  przepisów 
ochrony środowiska.

Na dzień składania przedmiotowej informacji  miasto Katowice  nie przewiduje zmian w 
sferze własności i struktury kapitału w Spółce.

Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
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2.  Katowicka  Infrastruktura  Wodociągowo- 
Kanalizacyjna Sp. z o. o.,
 ul. Wandy 6, 40-322 Katowice.

Kapitał zakładowy:       454.321.000,00 zł

Udział Miasta w kapitale zakładowym :   100 %  tj. 908.642 udziałów po 500,00 zł każdy

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                  750.126.969,43 zł,

• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                             6.670.414,10 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące 

            wzrost stanu kapitału własnego o kwotę                                                        6.650.414,10 zł,

• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący 

           zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                        20.123.885,38 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie  sprawozdania  przeprowadził  biegły  rewident  Pani  Joanna  Solarczyk  (nr 
ewidencyjny 9502), z Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą 
w  Katowicach  (podmiot  wpisany  na  listę  podmiotów  uprawnionych  do  badania  sprawozdań 
finansowych  pod  nr  1695).  W opinii  biegłego  rewidenta  sprawozdanie  finansowe  przedstawia 
rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki oraz uzyskany przez nią wynik finansowy, 
sporządzone  zostało  zgodnie  z  zasadami  rachunkowości  oraz  na  podstawie  prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych,  jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami umowy 
jednostki.

Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 
430/IV/2016 z dnia 19.04.2016 r.  oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
uchwałą nr 1/2016 z dnia 21.06.2016 r. 

W roku 2015 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 6.670.414,10 zł, przeznaczając go 
na następujące cele:

− kapitał rezerwowy  -   6.650.414,10 zł,
− Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.000,00 zł,

Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
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Analizując  sytuację  finansową  i  majątkową  Spółki  należy  zwrócić  uwagę  na  poniższe 
zestawienie głównych elementów sprawozdania finansowego:

a) struktura i dynamika majątku
                                                                                                                                                                     

      [w tys. zł]

Aktywa 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014 %

Aktywa trwałe 661.297 88,2 643.842 85,7 102,7

Rzeczowe aktywa trwałe 661.055 88,1 643.676 85,7 102,7

Aktywa obrotowe 88.829 11,8 107.643 14,3 82,5

Należności krótkoterminowe 3.333 0,4 2.023 0,3 164,7

Inwestycje krótkoterminowe 85.470 11,4 105.594 14,0 80,9

Aktywa razem 750.126 100 751.485 100 99,8

Porównanie struktury aktywów.

Rok 2015 Rok 2014

                                                             
                                              [w tys. zł]

Pasywa 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014%

Kapitał własny 491.269 65,5 484.618 64,5 101,4

Kapitał podstawowy 454.321 60,5 454.321 60,4 100,0

Zysk (strata) netto 6.670 0,9 8.308 1,1 80,2

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

258.857 34,5 266.866 35,5 97,0

Zobowiązania długoterminowe 80.000 10,7 80.000 10,7 100

Zobowiązania krótkoterminowe 7.519 1,0 12.873 1,7 58,4

Rozliczenia międzyokresowe 168.652 22,5 172.954 23,0 97,5

Pasywa razem 750.126 100 751.485 100 99,8

Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
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Porównanie struktury pasywów.

Rok 2015 Rok 2014

b) struktura i dynamika rachunków zysków i strat
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            [w tys. zł]

Wyszczególnienie 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014 %

Przychody netto ze sprzedaży 46.617 85,5 44.226 85,6 105,4

Pozostałe przychody operacyjne 4.698 8,6 4.155 8,0 113,0

Przychody finansowe 3.201 5,9 3.300 6,4 97,0

Przychody razem 54.516 100 51.681 100 105,5

Koszty działalności operacyjnej 41.799 93,4 38.105 93,5 109,7

Pozostałe koszty operacyjne 312 0,7 177 0,4 176,3

Koszty finansowe 2.645 5,9 2.499 6,1 105,8

Koszty razem 44.756 100 40.781 100 109,7

Wynik ze sprzedaży 4.818 - 6.122 - 78,7

Wynik z działalności operacyjnej 4.385 - 3.977 - 110,2

Wynik z działalności gospodarczej 555 - 800 - 69,4

Wynik finansowy netto 6.670 100 8.308 100 80,3

Porównanie struktury kosztów.

Rok 2015 Rok 2014

Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
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c) analiza wskaźnikowa

                                                                                                                                                                            [w %]

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2015 2014

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 0,9 1,1

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 1,4 1,7

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 14,3 18,8

                                                                                                                                                                       

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2015 2014 Norma

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe

11,1 8,4 1,2 – 2,0 

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – 
zapasy / zobowiązania 

krótkoterminowe
11,8 8,3 1,0 – 1,2

Wskaźnik płynności III Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe 

11,3 8,2 0,2

                                                                                                                                                                    
Porównanie poziomu wskaźników z pożądanymi wielkościami wskazuje, iż utrzymują się 

one na wysokim poziomie, a Spółka terminowo reguluje wymagalne zobowiązania. 

Spółka  posiada  dobrą  sytuację  majątkową  i  finansową  oraz  osiąga  dobre  wyniki 
działalności gospodarczej.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje następujące informacje:

W roku obrotowym 2015 Zarząd był dwuosobowy i działał w składzie:
- Pan Władysław Spyrka  - Prezes Zarządu,
- Pan Andrzej Cebula       - Członek Zarządu

Zadaniem Spółki jest zarządzanie majątkiem wodno–ściekowym oraz rozwój infrastruktury 
wodno-ściekowej  poprzez  wykonywanie  zadań,  w  tym  związanych  z  pozyskiwaniem  i 
zarządzaniem  środkami  m.  in.  z  Funduszu  Spójności  dla  realizacji  modernizacji  katowickiego 
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

W sprawozdaniu przedstawiony został ogólny stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miasta  Katowice,  warunki  branży,  w  której  spółka  funkcjonuje,  a  także  strategia  sprzedaży  i 
pozyskiwania  majątku,  gdzie  głównym  przychodem  Spółki  jest  czynsz  dzierżawny,  a  sposób 
pozyskiwania majątku to głównie aport, wytworzenie poprzez inwestycję/modernizację oraz wykup 
od inwestorów prywatnych.

Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za omawiany rok 
uwzględniając:

1) wyniki  ekonomiczno-finansowe  Spółki  (szczegółowo  opisane  w  sprawozdaniu  
finansowym), 
2) ogólną  sytuację  kadrowo-płacową  (w  szczególności  przeciętne  zatrudnienie,  które  
wyniosło 23,33 osób), 
3) sytuację majątkową i strukturę organizacyjną Spółki,
4)  realizację  projektów  inwestycyjnych  (m.  in.  z  Funduszu  Spójności  dla  realizacji
modernizacji katowickiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego).

Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
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Planowana i realizowana polityka Spółki:

Spółka  posiada  zatwierdzony  przez  Zgromadzenie  Wspólników „Program  przedsięwzięć 
inwestycyjnych na lata 2009-2015 Katowickiej  Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.  z 
o.o.”.  Program zawiera planowane działania inwestycyjne oraz ich koszty. 

Najważniejsze działania i  decyzje podjęte  przez Zarząd w 2015 r.  mające wpływ na 
sytuację ekonomiczno-finansową i działalność Spółki to: 

• Spółka  rozpoczęła  realizację  modernizacji  katowickiego  systemu  wodociągowo-
kanalizacyjnego,  której  wartość  kosztorysowa  wynosi  ok.  637.000.000,00  zł.  W wyniku 
przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość nakładów inwestycyjnych obecnie 
wynosi  ok.  480.000.000,00  zł.  Projekty  o  wartości  433.000.000,00  zł  zostały  objęte 
dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności, pozostałe zadania będą realizowane ze 
środków własnych oraz środków zewnętrznych (kredyt z EBI);

• całość  zadań inwestycyjnych  (oprócz  kanalizacji  w ul.  Radosnej  i  Barcelońskiej)  została 
zakończona do końca 2015 r.;

• dalsze  zadania  modernizacyjno-inwestycyjne  Spółka  zamierza  zrealizować  w  kolejnej 
perspektywie  finansowej  2014-2020.  Przygotowywany  jest  wniosek  o  dofinansowanie 
projektu  o  wartości  kosztorysowej  ok.  275  mln  zł.  W  głównej  mierze  projekt  dotyczy 
rozdziału kanalizacji ogólnospławnej;

• w ramach posiadanych projektów Spółka będzie budować nową kanalizację deszczową (ok. 
57 km);

• w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – 
etap II” wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie:

a)  161 km kanalizacji sanitarnej,
b)  20 km kanalizacji ogólnospławnej,
c)  49 km kanalizacji deszczowej,
d)  0,7 km sieci wodociągowej,
e)  5 szt. przelewów burzowych,
f)   23 szt. przepompowni ścieków,
g)  2 szt. oczyszczalni ścieków.

• w związku z realizowanymi inwestycjami w środki trwałe, w 2013 r. Spółka wypowiedziała 16 
maja 2013 r.   umowy firmie  POL AQUA S.A.  na wszystkich kontraktach realizowanych 
przez tą firmę (tj.  obejmujących projekty  w zlewni  oczyszczalni  ścieków Gigablok  oraz  
zlewni  oczyszczalni  Panewniki)  z  powodu  niedotrzymania  przez  wykonawcę  warunków 
umownych. W związku z powyższym POL AQUA S.A. zgłosiła roszczenia wobec Spółki z 
tytułu tych prac, które wykonawca uznał za zrealizowane. W odniesieniu do zgłoszonych 
roszczeń  Spółka  przeprowadziła  inwentaryzację  robót  wykonanych  przez  kontrahenta. 
Roboty  inwestycyjne  realizowane  przez  POL AQUA S.A.  były  na  dzień  31.12.2013  r. 
rozliczone  przez  Inżyniera  Kontraktu.  Na  dzień  sporządzenia  sprawozdania  roszczenia 
POL  AQUA  S.A.  były  objęte  także  toczącym  się  sporem  sądowym  przed  Sądem 
Okręgowym w Katowicach. Jednocześnie Spółka naliczyła POL AQUA S.A. kary umowne 
za  nieterminowe  realizacje  inwestycji  w  kwocie  4,2  mln  zł.  Ponadto  Spółka  w  2014  r. 
dodatkowo obciążyła POL AQUA S.A. karami na kwotę 3,9 mln zł. Spółka 12.12.2014 r. 
złożyła  wniosek  o  zawezwanie  do  próby  ugodowej  do  Sądu  Rejonowego  dla  m.  st. 
Warszawa do zapłaty na rzecz Spółki przez POL AQUA S.A. kwoty 12,3 mln zł, obejmującej 
także odszkodowanie za utracone zyski. Roszczenia POL AQUA S.A. w stosunku do Spółki 
opiewają na kwotę 27,9 mln zł (w tym koszty ogólne, utracone zyski);

Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
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• Spółka świadczy usługi w zakresie dzierżawy majątku; w styczniu 2010 r. podpisała umowę 
z Katowickimi Wodociągami S.A. na dzierżawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na 
okres 25 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Umowa zapewnia Spółce czynsz 
dzierżawny  płacony w  miesięcznych  ratach;  ustalona  wartość  czynszu  pozwala  pokryć 
niezbędne nakłady na utrzymanie, budowę i modernizację  posiadanych środków trwałych;

• nakłady inwestycyjne dokonane w roku obrotowym 2015 wyniosły 44.685.589,46 zł (w 2014 
r.  odpowiednio 62.484.026,46 zł)  i  obejmowały nakłady dokonane w związku z ochroną 
środowiska  w  kwocie  44.685.589,46  zł;  nakłady  inwestycyjne  planowane  na  2016  r. 
wynoszą 20.593.622,00 zł (w tym na ochronę środowiska 20.593.622,00 zł).

Miasto  Katowice  nie  przewiduje  zmian w  sferze  własności  i  struktury  kapitału  w 
Spółce.

3. Katowickie Wodociągi S.A.,

ul. Obrońców Westerplatte 89,
40-335 Katowice

Kapitał zakładowy:    78.473.550,00 zł

Udział Miasta w kapitale zakładowym:  100 %, tj. 7.847.355 akcji po 10,00 zł każda.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans, który po stronie pasywów i aktywów zamyka się sumą            277.763.792,70 zł,

• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                        5.080.510,03 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące 

zwiększenie kapitału własnego o kwotę                                                   3.867.417,92 zł,

• rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                         7.099.317,39 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez: Ewa Sobczak Biegły 
Rewident  Działalność  Gospodarcza,  ul.  Odrodzenia  2,  40-622   wpisaną  na  listę   podmiotów 
uprawnionych  do  badania  sprawozdań  finansowych  pod  numerem  ewidencyjnym  2480. 
Kluczowym  biegłym  rewidentem przeprowadzającym badanie  była  Pani  Wiesława  Szopa  -  Nr 
ewid. -  9538. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno 
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wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 
31.12 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  
sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 
oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi 
na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 
15/IV/2016 z dnia 21.04.2016 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą 
nr 1 z dnia 30.06.2016 r. 

W roku 2015 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 5.080.510,03 zł, przeznaczając go 
na następujące cele:

− dywidenda dla Miasta – 2.000.000,00 zł,
− kapitał zapasowy  -  2.790.510,03 zł,
− Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  - 290.000,00 zł.

Analizując  sytuację  finansową  i  majątkową  Spółki  należy  zwrócić  uwagę  na  poniższe 
zestawienie głównych elementów sprawozdania finansowego:

a) struktura i dynamika majątku

                                                                                                                                                                                 [w tys. zł]

Aktywa 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika
 2015/2014 %

Aktywa trwałe 189.579 68,3 188.356 70,4 100,6

Aktywa obrotowe 88.183 31,7 79.092 29,6 111,5

Zapasy 2.541 0,9 1.838 0,7 138,3

Należności krótkoterminowe 29.717 10,7 26.4621 9,9 112,3

Inwestycje krótkoterminowe 55.393 19,9 50.477 18,9 109,7

Aktywa razem 277.763 100 267.449 100 103,9

            
Porównanie struktury aktywów.

Rok 2015        Rok 2014
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[w tys. zł]

Pasywa 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014%

Kapitał własny 166.203 59,8 162.336 60,7 153,7

Kapitał podstawowy 78.473 28,2 78.473 29,3 100

Zysk (strata) netto 5.080 1,8 59.983 22,4 1.758,5

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

111.560 40,2 105.112 39,3 74,3

Rezerwy na zobowiązania 62.142 22,4 58.481 21,9 110,4

Zobowiązania krótkoterminowe 35.864 12,9 33.193 12,4 110,5

Pasywa razem 277.763 100 267.449 100 108,3

Porównanie struktury pasywów.

Rok 2015 Rok 2014

b) struktura i dynamika rachunków zysków i strat

                                                                                                                                                                            [w tys. zł]

Wyszczególnienie 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014 %

Przychody netto ze sprzedaży: 207.769 97,1 206.145 79,4 101,1

Pozostałe przychody operacyjne 3.703 1,7 51.344 19,8 168,3

Przychody finansowe 2.428 1,1 1.958 0,7 346,9

Przychody razem 213.901 100 259.447 100 102,3

Koszty działalności operacyjnej 203.190 98,0 190.895 97,8 100,2

Pozostałe koszty operacyjne 2.798 1,3 3.144 1,6 186,6

Koszty finansowe 1.267 0,7 1.258 0,6 422,5

Koszty razem 207.256 100 195.288 100 101,3

Wynik ze sprzedaży 4.579 - 15.249 - 159,1

Zysk brutto 6.645 - 64.159 - 148,4

Wynik finansowy netto 5.080 100 59.983 100 141,6
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Porównanie struktury kosztów.

Rok 2015 Rok 2014

c) analiza wskaźnikowa

                                                                                                                                                                            [w %]

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2015 2014

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 1,8 22,4

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 3,1 36,9

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 2,4 22,9

       
                                                                                                                                                                  

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2015 2014 Norma

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 1,2 1,2 1,2 – 2,0 

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – 
zapasy / zobowiązania 

krótkoterminowe
1,2 1,1 1,0 – 1,2

Wskaźnik płynności III Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe 

0,8 0,7 0,2

                                                                                                                                                                   
Porównanie  poziomu  wskaźników  z  pożądanymi  wielkościami  wskazuje,  iż  płynność 

finansowa  Spółki  utrzymuje  się  na  bezpiecznym  poziomie,  a  Spółka  terminowo  reguluje 
wymagalne zobowiązania. 

Spółka  posiada  dobrą  sytuację  majątkową  i  finansową  oraz  osiąga  dobre  wyniki 
działalności gospodarczej.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje następujące informacje:

Zarząd Spółki na koniec 2015 roku działał w następującym składzie:
- Pan Andrzej Gut                -    Prezes Zarządu,
- Pan Stanisław Krusz        - Członek Zarządu,
- Pan Krzysztof Latko         - Członek Zarządu.

Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
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Zarząd Spółki ustanowił Prokurentów w osobach :

- Pan Włodzimierz Pala              - prokura samoistna,
- Pani Krystyna Bensel  - prokura samoistna,

       - Pan Jan Psiuk  - prokura samoistna.

Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za omawiany rok 
uwzględniając:

1) wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki (szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym),

2) ogólną sytuację kadrowo-płacową (w szczególności  przeciętne zatrudnienie, które wyniosło  
740 etatów, z czego na stanowiskach robotniczych386, a nierobotniczych 354 etatów),

       3) sytuację majątkową i strukturę organizacyjną Spółki,

     4) realizację zadań inwestycyjnych z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnych na łączną kwotę w
wysokości  22.650,3  tys.  zł,  z  czego  na  inwestycje  przeznaczono  11.714,2  tys.  zł,  a  na
remonty  10.936,1  tys.  zł;  ponadto  zmodernizowano  i  wyremontowano  15,7  km  sieci
wodociągowej oraz 4,0 km sieci kanalizacyjnej, wykupiono 4,5 km sieci wodociągowej i 3,0
km sieci kanalizacyjnej.

Spółka prowadziła swoją podstawową działalność w następującym zakresie:
− zapewniania ciągłości dostaw wody,
− zapewnienia ciągłości odbioru ścieków od odbiorców,
− zakup i sprzedaż wody,
− kontrola jakości wody i ścieków,
− prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń.

Sprzedaż  wody  ogółem  w  2015  roku  wyniosła 14.544,7 tys.  m³ (wykonanie  planu 
sprzedaży wody na 2015 rok w 102,4%) i była wyższa o 100,4 tys. m³ (o 0,7%) od wykonania 2014 
roku dla Miasta Katowice. Na wzrost sprzedaży wody istotny wpływ miał większy pobór wody przez 
odbiorców w grupie „gospodarstwa domowe” wzrost o 0,6%, „pozostali odbiorcy” wzrost o 2,9%. 

Ilość  odprowadzanych  ścieków  sanitarnych  i  przemysłowych  w  2015  r.  wyniosła 
14.907,5  tys.  m³ (wykonanie  założeń  planowych  na  2015  rok  –  100,69%.;  plan  na  2015  rok 
14.585,0 m³). W 2015 roku nastąpił wzrost ilości odprowadzanych ścieków ogółem, w stosunku do 
roku 2014 o 87,3 tys. m³ tj. o 0,48%.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami zwiększyła się o 3,29 km w stosunku 
do 2014 r. i wynosiła 1.013,15 km.  Oprócz własnej sieci wodociągowej (957,99 km) Katowickie 
Wodociągi S.A. dzierżawiły sieć od KIWK Sp. z o.o. o długości 55,16 km.

Długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 15,3 km tj. o 2,1% w stosunku do roku 
2014 i wynosiła 732,19 km. Oprócz własnej sieci kanalizacyjnej o długości 373,59 km Katowickie 
Wodociągi S.A. dzierżawiły sieć od KIWK Sp. z o.o. o długości 358,19 km.

Katowickie  Wodociągi  S.A.  są  podmiotem  korzystającym  ze  środowiska  w  zakresie 
wprowadzania  gazów  i  pyłów  do  powietrza  oraz  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi.  Opłata 
obligatoryjna za korzystanie ze środowiska w 2015 r. wyniosła 859.667,11 zł.
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Z uwagi  na  wprowadzanie  do środowiska  ścieków bez  wymaganych  pozwoleń  wodno-
prawnych,  naliczane  są  również  opaty  podwyższone  w  wysokości  500% opłaty  obligatoryjnej. 
Istnieje  możliwość  odraczania  terminu  płatności  tych  opłat.  Warunkiem  tego  odroczenia  jest 
umieszczenie  zapisów o  przedsięwzięciu  zmierzającym  do  usunięcia  przyczyn  naliczania  tych 
opłat w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i nie naruszanie terminów jego 
realizacji.  Spółka  składała  na  bieżąco  wnioski  o  odroczenie  opłat  podwyższonych,  które 
uzasadniane  były  przedsięwzięciami  realizowanymi  w  gminie  Miasto  Katowice  w  zakresie 
kanalizacji. 

Marszałek  Województwa  Ślaskiego  w  dniu  12.09.2011  r.  wydał  decyzje  stwierdzające 
umorzenie odroczonych opłat  podwyższonych w Mysłowicach.  Suma umorzonych opłat  za lata 
2002-2009 wynosi 20.363.620,94 zł. Decyzje umarzające są prawomocne.

Ponadto  w  2014  roku  wydane  zostały  decyzje  umarzające  opłaty  podwyższone  w 
Katowicach za lata 2002-2013: za wylot 4/B do potoku Bolina (32.036.700,76 zł) oraz za wylot do 
rzeki Rawy w dzielnicy Szopienice (13.760.764,55). Decyzje umarzające są prawomocne.

W maju 2015 roku Marszałek Województwa Śląskiego jedną  decyzją odmówił odroczenia i 
umorzenia  opłaty  podwyższonej  za  2014  rok  za  wylot  4/B  do  potoku  Bolina  w  wysokości 
1.519.719,32 zł. W uzasadnieniu Marszałek stwierdził, że z uwagi na zapisy w Prawie Ochrony 
Środowiska odroczenie i tym samym umorzenie opłat możliwe jest tylko na czas trwania inwestycji. 
Korzystanie ze środowiska miało miejsce od 1.01.2014 r. do 28.02.2014 r.

Spółka odwołała się od tej decyzji. W wyniku postępowania odwoławczego Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Katowicach, we wrześniu 2015 r. wydało decyzje, w której ze względów 
formalnych  zwróciło  do  Marszałka  sprawę  do  ponownego  rozpatrzenia.  W  styczniu  2016  r. 
Marszałek wydał decyzję, w której odmówił Spółce odroczenia opłaty podwyższonej za 2014 r. Od 
tej decyzji Spółka złożyła odwołanie. Za 2015 Katowickie Wodociągi S.A. nie rozliczają się za ten 
wylot.

Analogiczna sytuacja ma miejsce co do wylotów do rzeki Rawy w dzielnicy Szopienice w 
zakresie  opłaty  za  2014  r.  tj.  do  rozliczenia  pozostały  opłaty  podwyższone  za  2014  rok  w 
wysokości 6.636,7 zł. Na wszystkie wyloty do Rawy w dzielnicy Szopienice Spółka posiada ważne 
pozwolenia  wodnoprawne.  W maju  2015  r.  Marszałek  Województwa  Śląskiego  jedną  decyzją 
odmówił  odroczenia i umorzenia opłaty podwyższonej za 2014 rok. W uzasadnieniu Marszałek 
stwierdził, że z uwagi na zapisy Prawa Ochrony Środowiska odroczenie i tym samym umorzenie 
opłat  możliwe  jest  tylko  na  czas  inwestycji.  Spółka  odwołała  się  od  powyższej   decyzji. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zwróciło do Marszałka sprawę do ponownego rozpatrzenia. 
W styczniu  2016  roku  Marszałek  wydał  decyzję,  w  której  odmówił   Spółce  odroczenia  opłaty 
podwyższonej  za  2014 rok.  Od tej  decyzji  Spółka złożyła  odwołanie.  Za 2015  rok  Katowickie 
Wodociągi S.A. wnoszą, za wyloty do rzeki Rawy w Szopienicach, opłatę obligatoryjną.

W  zakresie  wylotu  3/R  „Rów  Wujek”  do  rzeki  Rawy  Spółka  ma  do  rozliczenia  opłaty 
podwyższone za lata 2002-2014, które odroczone są do 31.12.2015 roku w kwocie 7.518.098,73 
zł.

Wszystkie oczyszczalnie będące w eksploatacji Katowickich Wodociągów S.A. posiadają 
ważne pozwolenia wodnoprawne. W 2015 roku nie została nałożona żadna administracyjna kara 
pieniężna za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniach.

Taryfy za wodę i ścieki dla Miasta Katowice zostały ustalone w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra  Budownictwa  w  sprawie  określenia  taryf,  wzoru  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Przy  rozliczeniach  za  dostarczoną  wodę,  a  także  w  rozliczeniach  za  odprowadzenie 
ścieków dla wszystkich grup odbiorców usług miała zastosowanie taryfa dwuczłonowa, składająca 
się  z  ceny  za  1  m3 dostarczonej wody lub  za  1  m3   odprowadzonych  ścieków  oraz  stawki 
abonamentowej.  Do cen i stawek opłat netto doliczany był podatek od towarów i usług (VAT) w 
wysokości 8%.
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W  dniu  05.12.2011  r.  została  zawarta  umowa  finansowania  „Projekt  wodociągowo-
kanalizacyjny  Katowice”  (zwana  dalej  umową  finansowania)  pomiędzy  Europejskim  Bankiem 
Inwestycyjnym (dalej  „Bank”) a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. 
oraz Katowickimi Wodociągami S.A. (zwanymi dalej kredytobiorcami). Na mocy niniejszej umowy 
Bank  udzielił  kredytobiorcom  kredytu  w  wysokości  300.000.000  PLN  z  przeznaczeniem  na 
realizację projektu służącego usprawnieniu odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu Miasta 
Katowice. Spółka nie korzystała jeszcze z przedmiotowego kredytu.

Planowana i realizowana polityka Spółki:

W 2015 r. Spółka świadczyła usługi wyłącznie na terenie miasta Katowice. Misją Spółki 
jest  poprawa  jakości  dostarczanej  wody  oraz  zmniejszenia  poziomu  zanieczyszczeń  w 
odprowadzanych ściekach.

Plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych,  na  obszarze 
działalności Spółki zakładał wydatkowanie w 2015 r. kwoty 36.396,5 tys. zł, z czego:

− na inwestycje 27.545,5 tys. zł,
− na remonty  8.851,0 tys. zł.

Ostatecznie, w 2015 r. wydatkowano kwotę w wysokości 22.650,3 tys. zł, w tym nakłady 
na inwestycje wyniosły 11.714,2 tys. zł, natomiast  nakłady na remonty wyniosły 10.936,1 tys. 
zł. Wydatkowane środki pozwoliły na zmodernizowanie 12,4 km, wykup 4,5 km i wyremontowanie 
3,2 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowanie 3,7 km, wykupienie 3,0 km i wyremontowanie 
0,3 km sieci kanalizacyjnej.

Większość z zaplanowanych zadań zostało zrealizowane i zakończone. Dotyczy to:
-  sieci  wodociągowej  w  ulicach:  Goetla,  Słowackiego  (od  3-go  Maja  do  Mickiewicza),  Miła, 
Dytrycha, Szenwalda (od Jankego do Kołłątaja), Kościuszki (Górnośląska-Kosów);
-  sieci  kanalizacyjnej  w  ulicach:  Wajdy,  Grunwaldzka  (od  Panewnickiej  do  Franciszkańskiej), 
Wozaków.

W 2014 roku rozpoczęto realizację zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dzielnicy Stara Ligota i Oś. Morawy”. W ramach 
tego  zadania  zakończono  prace  na  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  w  ulicach:  Filarowa, 
Tomasza, Wozaków cz. II i na Osiedlu Morawa oraz sieć wodociągowa w ulicy Wodospadów. 

W  2016  roku  w  ramach  powyższego  zadania  będą  kontynuowane  prace  na  sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Pokładowa/Dzierżonia.

Poza  robotami  planowanymi  corocznie,  zgodnie  ze  specyfiką  Spółki  wymieniane  są 
najbardziej  awaryjne odcinki  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej,  co pozwala  ograniczyć straty 
wody, eliminuje zalewanie piwnic czy powstawanie zapadlisk.

Na terenie oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała – Centrum na bieżąco wykonywane są 
remonty budowlane oraz instalacji  i  urządzeń, natomiast część robót modernizacyjnych została 
przesunięta na lata następne.

Spółka  corocznie  przeznacza  środki  finansowe  na  wykup  sieci  wodociągowej  i 
kanalizacyjnej  od  inwestorów  zewnętrznych.  W  2015  roku  dokonano  wykupu  sieci  na  kwotę 
2.950,1 tys. zł, w tym:

• na wykup sieci wodociągowej    1.181,7 tys. zł,
• na wykup sieci kanalizacyjnej    1.768,4 tys. zł.

W 2015 roku Spółka realizowała  opracowaną w 2010 r.  „Strategię  Spółki  Katowickie 
Wodociągi S.A.”. Realizacja strategii odbywa się poprzez doskonalenie procesów wewnętrznych 
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oraz  wprowadzanie  istotnych  zmian  za  pomocą  projektów  strategicznych.  Strategia  przyjęta 
przez Spółkę to strategia lidera jakości.  W ramach realizacji  strategii  prowadzonych było  9 
projektów  strategicznych.  Na  chwilę  obecną  Spółka  planuje  utrzymać  system  w  opracowanej 
formie  i  dalej  stopniowo  go  rozwijać,  co  służyć  będzie  przekazywaniu  zadań  i  kompetencji 
poszczególnym  komórkom  organizacyjnym  Spółki  oraz  zwiększeniu  wiedzy  i  umiejętności 
pracowników Spółki w zakresie realizacji strategii.

Głównym celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie określonej wizji, która brzmi „W 2018 
roku  będziemy  liderem  w  branży  wodociągowo-kanalizacyjnej  w  naszym  regionie  pod 
względem jakości świadczonych usług”. 

Ogólna  sytuacja  finansowa  Katowickich  Wodociągów S.A.  jest  ustabilizowana  i  dająca 
podstawy dalszego niezakłóconego funkcjonowania Spółki. 

Nie przewiduje się zmiany statusu Spółki.

             
4. Szpital Murcki Sp. z o.o.

ul. Sokołowskiego 2, 
40-749 Katowice

Kapitał zakładowy:    17.437.000,00 zł

Udział Miasta w kapitale zakładowym:     100 %  tj.  17.437 udziałów po 1.000,00 zł każdy.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr  
112, poz. 654 z późn. zm.) dalej „ustawa”, miasto Katowice z dniem 31.10.2013 r. przekształciło 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę 
prawa handlowego. Spółka realizuje zadania z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej. 

W 2015 r.  Zarządzeniem nr 474/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 02.10.2015 r. 
podwyższono  kapitał  zakładowy  Spółki  o  kwotę  500.000,00  zł  poprzez  wniesienie  wkładu 
pieniężnego.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans, który po stronie pasywów i aktywów zamyka się sumą             18.500.318,83  zł,

• rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto                                    (-)3.028.927,59 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące 

            zmniejszenie kapitału własnego o kwotę                                                   2.528.927,59 zł,

• rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący 

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                             376.397,48 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Badanie  sprawozdania  przeprowadził  biegły  rewident  Pani  Jolanta  Kazimierczak   (nr 
ewidencyjny11678),  z  firmy audytorskiej  pn.  POL-TAX Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie  (nr 
ewidencyjny 2695). 

W  opinii  biegłego  rewidenta  sprawozdanie  finansowe  przedstawia  rzetelnie  i  jasno 
informacje istotne do oceny sytuacji  majątkowej i finansowej Spółki oraz uzyskanego przez nią 
wyniku finansowego; sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami 
umowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 
27/II/2016 z dnia 14.04.2016 r.  oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
uchwałą nr 3/2016 z dnia 23.06.2016 r. 
 Rok 2015 Spółka zakończyła ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 3.028.927,59 
zł,  który pokryty zostanie  w  całości z kapitału zapasowego Spółki odtworzonego z zysku Spółki 
osiągniętego w kolejnych latach obrotowych.

Analizując  sytuację  finansową  i  majątkową  Spółki  należy  zwrócić  uwagę  na  poniższe 
zestawienie głównych elementów sprawozdania finansowego [pierwszy rok obrotowy Spółki trwał  
14 m-cy, drugi 12 m-cy, stąd brak porównania (dynamiki) poszczególnych pozycji]:

a) struktura i dynamika majątku

                                                                                                                                                                       [w tys. zł]

AKTYWA 2015 Wskaźnik 
struktury  %

2014 Wskaźnik 
struktury  %

Aktywa trwałe 14.732 79,6 16.187 84,4

Rzeczowe aktywa trwałe 14.466 78,2 15.602 81,4

Aktywa obrotowe 3.767 20,4 2.983 15,5

Zapasy 369 2,0 466 2,4

Należności krótkoterminowe 2.826 15,3 2.317 12,1

Inwestycje krótkoterminowe 524 2,8 147 0,7

Aktywa razem 18.500 100 19.170 100

     
  Struktura aktywów.

                                             Rok 2015                                  Rok 2014
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[w tys. zł]

PASYWA 2015 Wskaźnik 
struktury  %

2014 Wskaźnik 
struktury  %

Kapitał własny 12.602 68,1 15.131 78,9

Kapitał podstawowy 17.437 94,3 16.937 88,3

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.805 - - -

Zysk (strata) netto -3.028 - -2.775 -

Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania

5.897 31,9 4.039 21,1

Rezerwy na zobowiązania 975 5,3 923 4,8

Zobowiązania długoterminowe - - - -

Zobowiązania krótkoterminowe 4.822 26,1 2.846 14,8

Pasywa razem 18.500 100 19.170 100

 Struktura pasywów.
                       Rok 2015                                                 Rok 2014

b) struktura i dynamika rachunków zysków i strat

                                                                                                                                                                        [w tys. zł]

Wyszczególnienie 2015 Wskaźnik 
struktury  %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Przychody netto ze sprzedaży 24.524 98,2 26.436 96,9

w tym: przychody z kontraktu z NFZ 22.756 91,2 24.869 91,2

Pozostałe przychody operacyjne 424 1,7 799 2,9

Przychody finansowe 8 - 31 -

Przychody ogółem 24.957 100,0 27.267 100,0

Koszty działalności operacyjnej 27.733 99,2 29.900 99,5

Pozostałe koszty operacyjne 213 0,7 92 0,3

Koszty finansowe 39 0,1 49 0,2

Koszty ogółem 27.986 100,0 30.042 100,0

Wynik ze sprzedaży -3.208 - -3.464 -

Wynik z działalności operacyjnej 211 - 706 -

Wynik z działalności finansowej -31 - -17 -

Wynik finansowy netto -3.028 100,0 -2.775 100,0

Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
24

68,1%

31,9%

78,9%

21,1%

kapitał własny

zobowiązania 
i rezerwy na 
zobowiązania



Struktura kosztów.

        Rok 2015                                         Rok 2014

c) analiza wskaźnikowa

                                                                                                                                                                            [w %]

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2015 2014

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa -16,4 -14,5

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny -24,0 -18,3

Rentowność brutto Zysk brutto / sprzedaż netto -12,3 -10,5

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto -12,3 -10,5

                                                               
      

Wskaźniki 
płynności

Wyliczenie 2015 2014 Norma

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe

0,8 1,0
1,2 – 2,0 

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe

0,7 0,8 1,0 – 1,2

Wskaźnik płynności III Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe 

0,1 0,05 0,2

                                                                             
W  omawianym  okresie  wskaźniki  rentowności  sprzedaży  oraz  rentowności  majątku  i 

kapitału własnego przyjmowały wartości ujemne, ze względu na poniesioną przez Spółkę stratę. 
Wszystkie wskaźniki płynności przyjmują wartości poniżej normy, co może oznaczać w 

przyszłości  trudności  z  utrzymaniem  płynności  finansowej  i  problemy  z  terminowym 
regulowaniem zobowiązań.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje następujące informacje:

Zarząd Spółki na dzień 31.12.2015 r. był jednoosobowy: 
− Prezes Zarządu - Pan Krzysztof Zaczek.

Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za omawiany rok 
uwzględniając:

1) wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki (szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym),
2)  ogólną sytuację kadrowo-płacową (w szczególności   przeciętne zatrudnienie,  które wyniosło 
275,9 osób; wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ogółem wyniosły 13.975,9 tys. zł 
(co stanowi 50,9% kosztów ogólnych Spółki),
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3) wykonanie  usług  medycznych  na  podstawie  kontraktu  zawartego  ze  Śląskim  Oddziałem 
Wojewódzkim  Narodowego  Funduszu  Zdrowia,  które  stanowią  91,2%  wszystkich  uzyskanych 
przychodów,
4) pozostałe  usługi  to  świadczenia  wykonywane  komercyjnie  takie  jak:  porady,  badania 
laboratoryjne,  usługi  rehabilitacyjne,  jak  również świadczenia  w zakresie ortopedii,  rehabilitacji, 
opieki długoterminowej oraz świadczenia na rzecz KHW,
5) przychody  niemedyczne  to  głównie  usługi  kserograficzne,  wynajem  pomieszczeń  oraz 
przychody z tytułu opłaty za wjazd i postój na terenie Szpitala.

Ponadto, w sprawozdaniu Zarząd podkreślił, iż w roku 2015 kontynuowano zapoczątkowane 
w roku poprzednim działania rozwojowe oraz dążono do ustabilizowania efektów restrukturyzacji. 
Działania te miały na celu poprawę efektywności i stabilności finansowej Szpitala, a obejmowały 
m.in.  dalszą  optymalizację  wykorzystania  personelu,  nadzór,  budżetowanie  komórek 
organizacyjnych i rachunku kosztów oraz starania zmierzające do poszerzenia oferty i budowania 
rozpoznawalnej marki szpitala, zwłaszcza w zakresie usług komercyjnych (zabiegi ortopedyczne, 
rehabilitacja, opieka długoterminowa). 

Dalsze  rozszerzanie  działalności  i  promowanie  uruchomionych  wcześniej  zakresów 
działalności obejmowało w szczególności:

• zawarcie umowy z firmą Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. K., na mocy której w 
pomieszczeniach wydzierżawionych od Szpitala,  firma ta przeprowadziła  modernizację i 
uruchomiła  pełnowymiarową  pracownię  tomografii  komputerowej.  Pracownia  została 
dostosowana i wyposażona w całości na koszt firmy Helimed i świadczy całodobowe usługi 
diagnostyczne  na  rzecz  pacjentów Szpitala  oraz  dla  osób  z  zewnątrz.  Szpital  pobiera 
czynsz za wynajem pomieszczeń oraz ponosi koszt badań kierowanych pacjentów. Takie 
rozwiązanie zapewniło, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, dostęp na terenie Szpitala 
do nowoczesnej diagnostyki TK, w zakresie w pełni zabezpieczającym potrzeby Szpitala 
oraz spełniającym wymagania NFZ, 

• ugruntowanie  na  rynku  oferty  zabiegów  ortopedycznych  m.  in.  poprzez  nawiązanie 
współpracy z portalem TourMedica, który poprzez swoją witrynę internetową oraz infolinię, 
wspomaga  pacjentów  poszukujących  placówek  medycznych,  informacji  o  zabiegach, 
dostępności  świadczeń,  cenach  usług  medycznych  etc.  Wynagrodzenie  dla  firmy  ma 
charakter wyłącznie prowizyjny, jest więc ściśle uzależnione od przychodów uzyskanych 
przez Szpital od pacjentów komercyjnych skierowanych przez tę firmę,

• zwiększenie  konkurencyjności  oferty  ortopedycznej  Szpitala,  poprzez  zaoferowanie 
pacjentom możliwości korzystania z rozbudowanej rehabilitacji pozabiegowej, pod kontrolą 
lekarzy specjalistów Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

• oferowanie nowoczesnych form terapii i rehabilitacji (zwłaszcza neurologopedycznej) , także 
z  wykorzystaniem  wsparcia  informatycznego,  dla  pacjentów  Oddziału  Rehabilitacji 
Neurologicznej i ZPO,

• utrzymywanie  szerokiej  oferty  świadczeń  rehabilitacyjnych  i  opieki  długoterminowej, 
skutkujące dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów i ich rodzin, co przekłada się na 
powstawanie list oczekujących na świadczenia komercyjne w tych zakresach,

• dalsze  pozyskiwanie  deklaracji  pacjentów  w  POZ  –  w  trakcie  2015  r.  liczba 
zadeklarowanych pacjentów wzrosła o ok. 350,

• pozyskanie, począwszy od połowy 2015 r.,  kontraktu z NFZ na nowy produkt w postaci 
programu  zdrowotnego  (lekowego):  „Leczenie  Przetoczeniami  Immunoglobulin  w 
Chorobach  neurologicznych”.  Wartość  kontraktu  wyniosła  pierwotnie  500,00  tys.  zł,  a 
rzeczywiste wykonanie w tym zakresie zamknęło się kwotą ok. 330,00 tys. zł, 

• prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych poprzez własną stronę internetową, 
tworzenie  i  kolportaż  materiałów  promocyjnych  oraz  udział  w  lokalnych  imprezach  w 
rodzaju pikników, festynów itp. 
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Podstawowa  działalność  lecznicza  Spółki  prowadzona  jest  w  niżej  wymienionych 
komórkach organizacyjnych:

1. Izba  Przyjęć,  do  której  zadań  należy  prowadzenie  badań  lekarskich  zgłaszających  się 
pacjentów i kwalifikowanie ich do leczenia szpitalnego oraz udzielanie pomocy doraźnej 
pacjentom, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego;

2. Oddział Internistyczny – 35 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;
3. Oddział Neurologiczny – 16 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;
4. Oddział Reumatologiczny – 30 łóżek, świadczy usługi w zakresie diagnostyki oraz leczenia 

schorzeń układu ruchu i układowych chorób tkanki łącznej;
5. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 18 łóżek, wykonuje zabiegi w trybie planowym i 

pilnym;
6. Oddział Chirurgii Ogólnej – 18 łóżek, wykonuje zabiegi w trybie planowym i pilnym;
7. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 12 łóżek, świadczy usługi w zakresie usprawniania 

pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, przede wszystkim bezpośrednio po udarach 
mózgu;

8. Oddział  Rehabilitacyjny  –  4  łóżka,  świadczy  wyłącznie  usługi  komercyjne  w  zakresie 
usprawniania  pacjentów  ze  schorzeniami  neurologicznymi  i  ortopedyczno-
traumatologicznymi;

9. Oddział  Rehabilitacji  Kardiologicznej -  11 łóżek,  rozpoczął działalność od 01.07.2014 r.  i 
udziela  świadczeń  pacjentom  po  ostrych  zespołach  wieńcowych,  zabiegach 
kardiochirurgicznych, po zaostrzeniu niewydolności serca;

10.Zakład  Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  –  35  łóżek,  udziela  świadczeń  zdrowotnych  chorym, 
którzy  ze  względu  na  zły  stan  zdrowia  wywołany  chorobą  lub  zmianami  starczymi 
wymagają  stałej  opieki  pielęgniarskiej,  połączonej  z  kontynuacją  leczenia 
farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacyjnego;

11.Dział  Rehabilitacji  –  oferuje  w  trybie  ambulatoryjnym  zabiegi  w  zakresie:  kinezyterapii,  
fizykoterapii, masażu;

12.Poradnia  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  uruchomiona  z  dniem  03.02.2014  r.  udziela 
świadczeń w zakresie  opieki  lekarskiej,  pielęgniarskiej,  opieki  nad dziećmi  i  młodzieżą, 
szczepień,  diagnostyki  i  leczenia,  opieki  pielęgniarki  i  położnej  środowiskowej  oraz 
transportu sanitarnego POZ;

13.Poradnia Neurologiczna, udziela wyłącznie świadczeń komercyjnych obejmujących porady 
lekarskie i diagnostykę;

14.Poradnia  Reumatologiczna  udziela  świadczeń  w  ramach  kontraktu  z  NFZ,  jak  i 
komercyjnych;

15.Poradnia  Urazowo-Ortopedyczna  świadczy  usługi  w  ramach  kontraktu  z  NFZ,  jak  i  na 
zasadach komercyjnych;

16.Poradnia  Chirurgiczna  świadczy  usługi  w  ramach  kontraktu  z  NFZ,  jak  i  na  zasadach 
komercyjnych;

17.Poradnia Rehabilitacyjna uruchomiona od 01.07.2014 r., świadczy usługi głównie w ramach 
kontraktu z NFZ;

18.Poradnia  psychologiczna  wraz  z  pracownią  badań  psychotechnicznych  świadczy 
komercyjne usługi w zakresie psychologii pracy oraz psychologii transportu;

19.Poradnia  Medycyny  Pracy  udziela  świadczeń  na  rzecz  pracowników  szpitala  oraz  w 
niewielkim zakresie komercyjnym.

Poza  podstawową  działalnością  medyczną,  Szpital  wykonuje  uzupełniającą  (usługową) 
działalność medyczną w ramach następujących jednostek i komórek organizacyjnych:
- Oddział Anestezjologiczny wraz z salą pooperacyjną,
- blok operacyjny,
- laboratorium Analityczne,
- Pracownie Diagnostyczne (m. in. EKG i PR, EEG, RTG, USG, TK).
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Specyficznym  zakresem  działalności  Szpitala  jest  realizacja  programów  lekowych  w 
zakresie reumatologii,  a począwszy od 2015 r. także w neurologii.  Jest to zakres świadczeń w 
ramach  którego  NFZ  zapewnia  pacjentom  dostępność  i  refundację  wysokokosztowych, 
nowoczesnych leków biologicznych.  Programy lekowe stworzone zostały z myślą o chorych,  u 
których  leczenia  standardowo  stosowanymi  lekami  nie  przyniosło  spodziewanych  efektów 
terapeutycznych.

II.  SPÓŁKI Z  WIĘKSZOŚCIOWYM  UDZIAŁEM  MIASTA KATOWICE

5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. , 

ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice

Kapitał zakładowy:           187.880.500,00 zł

Udział  Miasta w kapitale zakładowym:             99,98 %, tj. 375.675  udziałów po  500,00 zł 
każdy 

Udział Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:            0,02 % tj. 86 udziałów po 500,00 zł każdy

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                 372.480.612,26 zł,

• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                             8.064.304,40 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące 

            wzrost kapitału własnego o kwotę                                                             11.564.304,40 zł,

• rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący 

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                          2.639.208,04 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie  sprawozdania  zostało  przeprowadzone  przez  biegłego  rewidenta  Pana  Jana 
Homa, wpisanego na listę biegłych rewidentów pod nr 1248,  z  firmy Śląska Firma Auditingu i 
Doradztwa „AUDIT” Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (podmiot wpisany na listę uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych pod nr 1159). 

W  opinii  biegłego  rewidenta  sprawozdanie  finansowe  sporządzone  zostało  zgodnie  z 
zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  a 
ponadto sprawozdanie to rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki oraz 
uzyskany przez nią wynik finansowy.
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Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą  nr 
114/VIII/2016 z dnia 25.04.2016 r.  oraz  przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 
2/ZZW/2016 z dnia 28.06.2016 r. 

W roku 2015 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 8.064.304,40 zł, przeznaczając go 
na następujące cele:

– kapitał zapasowy  – 6.064.304,40 zł,
– fundusz remontowy – 500.000,00 zł,
– fundusz rezerwowy – 1.500.000,00 zł. 

Analizując  sytuację  finansową  i  majątkową  Spółki  należy  zwrócić  uwagę  na  poniższe 
zestawienie głównych elementów sprawozdania finansowego:

a) struktura i dynamika majątku

                                                                                                                                                                              [w tys. zł

Aktywa 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014%

Aktywa trwałe 352.453 94,6 346.398 95,2 101,7

Rzeczowe aktywa trwałe 352.300 94,5 346.150 95,1 101,7

Aktywa obrotowe 20.027 5,4 17.399 4,8 115,1

Należności krótkoterminowe 644 - 622 - 103,5

Inwestycje krótkoterminowe 19.191 5,1 16.552 4,5 115,9

Aktywa razem 372.480 100 363.798 100 102,4

    Porównanie struktury aktywów.

Rok 2015 Rok 2014
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 [w tys. zł]

Pasywa 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014 %

Kapitał własny 214.679 57,6 203.115 55,8 105,7

Kapitał podstawowy 187.880 50,44 187.880 51,6 100,0

Kapitał zapasowy 14.234 3,8 10.969 3,0 129,7

Zysk (strata) netto 8.064 2,16 4.265 1,2 189,0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 157.801 42,4 160.683 44,2 98,2

Zobowiązania długoterminowe 122.501 32,9 122.898 33,8 99,7

Zobowiązania krótkoterminowe 8.620 2,3 10.986 3,0 78,4

Pasywa razem 372.480 100 363.798 100 102,4

Porównanie struktury pasywów.

Rok 2015 Rok 2014

b) struktura i dynamika rachunków zysków i strat

                                                                                                                                                                      [w tys. zł]

Wyszczególnienie 2015 Wskaźnik 
struktury % 

2014 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2015/2014 %

Przychody netto ze sprzedaży 23.176 84,6 23.057 95,0 100,5

Pozostałe przychody operacyjne 3.525 12,8 674 2,8 522,9

Przychody finansowe 678 2,4 528 2,2 128,4

Przychody razem 27.379 100 24.259 100 112,8

Koszty działalności operacyjnej 15.922 83,9 15.467 80,2 102,9

Pozostałe koszty operacyjne 716 3,7 735 3,8 97,4

Koszty finansowe 2.332 12,4 3.081 16,0 75,7

Koszty razem 18.969 100 19.283 100 98,4

Wynik ze sprzedaży 7.254 - 7.590 - 95,5

Wynik z działalności operacyjnej 2.809 - -61 - -

Wynik z działalności gospodarczej -1.654 - -2.553 - -

Wynik finansowy netto 8.064 100 4.265 100 189,1
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Porównanie struktury kosztów.

Rok 2015 Rok 2014

c) analiza wskaźnikowa

                                                                                                                                                                            [w %]

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2015 2014

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 2,2 1,2

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 3,8 2,1

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 34,7 17,6

                                                                                                                                                                         

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2015 2014 Norma

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe

2,3 1,58 1,2 – 2,0 

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe

2,3 1,56 1,0 – 1,2

Wskaźnik płynności III Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe 

2,2 1,51 0,2

W badanym  okresie  wskaźniki  płynności  wykazują  tendencję  wzrostową.  Osiągnięty  w 
2015 r. zysk netto powoduje, że wszystkie wskaźniki rentowności za ten okres przyjmują wartość 
dodatnią. Spółka na przestrzeni ostatnich lat osiągała dodatnie wskaźniki rentowności. 

Sprawozdanie Zarządu obejmuje następujące informacje:

Zarząd Spółki na dzień 31.12.2015 r. był następujący:
- Pan Janusz Olesiński  - Prezes Zarządu,
- Pani Agnieszka Koziełło-Poklewska - Wiceprezes Zarządu 

Sprawozdanie  kompleksowo  przedstawia  działalność  Spółki  za  omawiany  rok, 
uwzględniając:

1) wyniki  ekonomiczno-finansowe  Spółki  (szczegółowo  opisane  w  sprawozdaniu
finansowym), 
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2) ogólną  sytuację  kadrowo-płacową  (w  szczególności  przeciętne  zatrudnienie,  które
wyniosło 26 etatów), 
3) realizowane przez Spółkę w 2015 r. przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczyły:
a) zakończenia budowy II  etapu osiedla mieszkaniowego przy ul.  Sławka w Katowicach
zadanie nr 1, w zakres którego wchodzi budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego VII 
kondygnacyjnego,  niepodpiwniczonego,  o  chłonności  55  mieszkań  i  łącznej  powierzchni
użytkowej wynoszącej 2.703,21 m2, w stanie technicznym i eksploatacyjnym „pod klucz”, a
także budowa drogi dojazdowej z chodnikiem i miejscami postojowymi w zatokach w ilości
50  szt.;  łączny  rozliczony  koszt  inwestycji  to  8.891.559,27  zł  (planowany  koszt  to
9.700.000,00 zł). W 2015 r. dokonano pełnego zasiedlenia budynku; 
b) przygotowań do realizacji II etapu  osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach 
zadanie  nr  2,3,4,  obejmującego  3  wolnostojące  budynki  mieszkalne  VII  kondygnacyjne,
niepodpiwniczone  o  łącznej  chłonności  165  mieszkań  i  łącznej  powierzchni  użytkowej
wynoszącej 7.980,78 m2, wraz z II kondygnacyjnym parkingiem wielostanowiskowym na 218 
miejsc  postojowych  oraz  kompleksowym zagospodarowaniem terenu.  Wydatki  brutto  na
realizację ww. zadania w 2015 r. wyniosły 490.071,26 zł;
c)  wstępnych prac przygotowawczych do realizacji III etapu zespołu mieszkaniowego przy
ul. Krasińskiego w Katowicach, II etapu osiedla mieszkaniowego „Giszowiec-Kasztany”, V
etapu osiedla Bulwary Rawy, Zespołu Mieszkaniowego w rejonie ul. Mariackiej-Francuskiej-
Warszawskiej.  Zakres  rzeczowy  tych  prac  obejmował  jedynie  koszty  utrzymania
nieruchomości. Wydatki brutto na realizację ww. zadań w 2015 r. wyniosły 39.012,64 zł.

Na  dzień  31.12.2015  r.  Spółka  na  podstawie  zawartych  umów  o  administrowanie 
zarządzała 20 wspólnotami mieszkaniowymi z 750 lokalami, o łącznej pow. użytkowej 37.173,18m2 

Po  przeprowadzonej  analizie  finansowej  przychodów  i  kosztów,  związanych  z  zarządzaniem 
wspólnotami, Spółka wypowiedziała na koniec października 2015 r. umowy  o administrowanie 14-
stu  wspólnotom mieszkaniowym.  Z  tytułu  administrowania  Spółka  otrzymuje  wynagrodzenie  w 
wysokości corocznie określanej uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej.

Działalność inwestycyjną Spółki z jednej strony determinują odnotowywane przez Spółkę 
ciągle rosnące potrzeby mieszkaniowe, a z drugiej strony możliwości inwestycyjne Spółki . W dniu 
01.11.2015  r.  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  rozpoczął  przyjmowanie  wniosków o  udzielenie 
finansowania  w  ramach  nowego  programu  wsparcia  społecznego  budownictwa  czynszowego. 
Czynnikiem niezbędnym do ubiegania się o finansowanie zwrotne z nowego programu rządowego 
było podpisanie umowy o współpracy z Miastem Katowice. W dniu 22.02.2016 r. zostały zawarte 2 
umowy o współpracy z Miastem Katowice, co pozwoliło na złożenie w lutym br. dwóch wniosków o 
sfinansowanie budowy II etapu osiedla  mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach zadanie nr 
3 i zadanie nr 4.

Zarząd  przedstawił  również  sprawozdanie  z  tworzenia  i  wykorzystania  środków 
zgromadzonych na funduszu remontowym w 2015 r. obejmujące następujące dane:
1. stan funduszu remontowego na dzień 01.01.2015 r.              - 6.132.225,57 zł
2. zasilenie funduszu remontowego w 2015 r.        - 1.996.462,17 zł
3. wykorzystanie  funduszu remontowego w 2015 r.        - 1.192.560,13 zł
4. przeniesienie środków z funduszu remontowego na 
    fundusz rezerwowy        - 4.500.000,00 zł
5. stan  funduszu remontowego na dzień 31.12.2015 r.             - 2.436.127,61 zł.

Sprawozdanie  Zarządu  przedstawia  szczegółową  informację  określającą  sposób 
wydatkowania środków. Stosownie do § 22 ust. 3 pkt. 14 umowy Spółki zatwierdzanie sprawozdań 
Zarządu z wykorzystania środków zgromadzonych na funduszach Spółki należy do kompetencji 
Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza zatwierdziła przedmiotowe sprawozdanie uchwałą nr 109/VIII/2016 z dnia 
18.02.2016 r.
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Planowana i realizowana polityka Spółki:

Realizując program inwestycyjny w 2015 r. Spółka koncentrowała swe działania głównie 
na realizacji celów określonych w „Strategii Rozwoju Katowickiego TBS Sp. z o.o. na lata 2010-
2021”.  Dokument  ten,  razem  z  opracowanymi  na  jego  podstawie  programami  operacyjnymi 
nakreśla kierunki działalności Katowickiego TBS Sp. z o.o. na następne lata tj.:

• prowadzenie intensywnego, ukierunkowanego i efektywnego procesu inwestycyjnego,
• zapewnienie długoterminowej rentowności usług zarządzania nieruchomościami,
• wzmocnienie wewnętrznego potencjału Spółki dla wypracowania przewagi konkurencyjnej.

W  2016  r.  Spółka  będzie  prowadziła  działania  przygotowawcze,  zmierzające  do 
rozpoczęcia budowy:
a) II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach, zadanie 2,3,4;
b) II etapu osiedla mieszkaniowego „Giszowiec-Kasztany” w Katowicach;
c) Zespołu Mieszkaniowego przy ul. Leopolda w Katowicach;
d) III etapu Zespołu Mieszkaniowego przy ul. Krasińskiego w Katowicach;
e)  Zespołu Mieszkaniowego przy ul. Mariackiej-Francuskiej-Warszawskiej w Katowicach.  

Nie przewiduje się zmiany statusu Spółki. 

5. Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Katowice Sp. z o. o., 

ul. Mickiewicza 59, 
40-085 Katowice

Kapitał zakładowy:     64.501.500,00 zł

Udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym:      87,59% tj. 112.988 udziały po 500,00 zł każdy

Udział Miasta Siemianowice Śl.:                                 8,50%    tj. 10.965 udziałów po 500,00 zł każdy

Udział Miasta Chorzów:                                               3,91%  tj. 5.050 udziałów po 500,00 zł każdy

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                   112.084.565,39 zł,

• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                              2.703.537,05 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące 

            zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę                                               2.703.537,05 zł,
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• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący 

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                             819.028,14 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania przeprowadził biegły rewident Pani Joanna Matuła (nr ewidencyjny 
12559) z firmy audytorskiej pn. Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach (nr 
ewidencyjny 2944). 

W  opinii  biegłego  rewidenta  sprawozdanie  finansowe  przedstawia  rzetelnie  i  jasno 
informacje istotne do oceny sytuacji  majątkowej i finansowej Spółki oraz uzyskanego przez nią 
wyniku finansowego; sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami 
umowy Spółki.

Jednocześnie, w wyniku przeprowadzonego badania, ujawniono następujące zastrzeżenie 
dotyczące sprawozdania finansowego, tj.:

Jednostka nie ujmuje rezerwy na nagrody jubileuszowe wynikające z układu zbiorowego 
pracy, powołując się na niskie prawdopodobieństwo ziszczenia się obowiązku ich wypłaty. Według 
szacunkowych kalkulacji rezerwa wyniosłaby ok. 5.000.000 PLN i powinna zostać odniesiona w 
ciężar wyniku finansowego odpowiednio roku bieżącego i lat ubiegłych.

       
         Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 
15/VII/2016 z dnia 20.04.2016 r.  oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
uchwałą nr 3/ZZW/2016 z dnia 29.06.2016 r. 

W  roku  2015  Spółka  osiągnęła zysk  netto  w  wysokości  2.703.537,05 zł, który 
przeznaczony został na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Analizując  sytuację  finansową  i  majątkową  Spółki  należy  zwrócić  uwagę  na  poniższe 
zestawienie głównych elementów sprawozdania finansowego:

a) struktura i dynamika majątku

                                                                                                                                                                          [w tys. zł]

AKTYWA 2015 Wskaźnik 
struktury  %

2014 Wskaźnik 
struktury  %

Dynamika 
2015/2014 %

Aktywa trwałe 85.875 76,6 76.615 77,8 112,1

Rzeczowe aktywa trwałe 84.701 75,5 75.317 76,5 112,4

Aktywa obrotowe 26.209 23,4 21.849 22,2 119,9

Zapasy 2.277 2,0 2.217 2,2 102,7

Należności krótkoterminowe 9.712 8,6 5.841 5,9 166,2

Inwestycje krótkoterminowe 14.010 12,5 13.191 13,04 106,2

Aktywa razem 112.084 100,0 98.464 100,0 113,8
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Porównanie struktury aktywów.

Rok 2015 Rok 2014

                            

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              [w tys. zł]

PASYWA 2015
 

Wskaźnik 
struktury  %

2014
 

Wskaźnik 
struktury  %

Dynamika 
2015/2014 %

Kapitał własny 58.615 52,3 55.912 56,8 104,8

Kapitał podstawowy 64.501 57,5 64.501 65,5 100,0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -8.589 -7,6 -11.219 -11,4 -

Zysk (strata) netto 2.703 2,4 2.629 2,6 102,8

Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania

53.469 47,7 42.552 43,2 125,6

Rezerwy na zobowiązania 8.405 7,5 7.544 7,6 111,4

Zobowiązania długoterminowe 2.157 1,9 6.814 6,9 31,6

Zobowiązania krótkoterminowe 38.926 34,7 21.440 21,7 181,5

Pasywa razem 112.084 100,0 98.464 100,0 113,8

Porównanie struktury pasywów.

Rok 2015 Rok 2014
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b) struktura i dynamika rachunków zysków i strat

                                                                                                                                                                            [w tys. zł]

Rachunek zysków i strat 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014 %

Przychody netto ze sprzedaży 105.466 96,3 108.355 96,0 97,4

Pozostałe przychody operacyjne 3.787 3,4 4.108 3,6 92,2

Przychody finansowe 259 0,2 308 0,3 84,1

Przychody razem 109.513 100,0 112.771 100,0 97,1

Koszty działalności operacyjnej 104.564 98,8 108.003 98,9 96,8

Pozostałe koszty operacyjne 1.315 1,2 1.124 1,1 116,9

Koszty finansowe 2 - 10 - 25,2

Koszty razem 105.882 100,0 109.137 100,0 97,0

Wynik ze sprzedaży 901 - 352 - 277,2

Wynik z działalności operacyjnej 2.473 - 2.984 - 82,8

Wynik z działalności finansowej 1.315 1,2 319 - 80,5

Wynik finansowy netto 2.703 100,0 2.629 100,0 102,8

Porównanie struktury kosztów.

Rok 2015 Rok 2014

c) analiza wskaźnikowa

                                                                                                                                                                                 [w %]       

Wskaźniki rentowności wyliczenie 2015 2014

Rentowności majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 2,4 2,7

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 4,6 4,7

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 2,5 2,4

Wskaźniki płynności wyliczenie 2015 2014 Norma

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem /  
zobowiązania krótkoterminowe

0,7 1,0 1,2 – 2,0 

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy/
zobowiązania krótkoterminowe

0,6 0,9 1,0 – 1,2

Wskaźnik płynności III Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe

0,3 0,6 0,2
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W  2015  r.,  w  porównaniu  z  rokiem  2014,  zaobserwować  można  spadek  niektórych 

wskaźników  (wskaźniki  rentowności  majątku  i  kapitału)  oraz   spadek  wszystkich  wskaźników 
płynności.Spowodowane to zostało znacznymi wydatkami inwestycyjnymi oraz tym, że znaczną 
część zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu dostaw autobusów.

Z uwagi na dodatni wynik finansowy za rok obrotowy 2015 wszystkie wskaźniki przyjmują 
wartości  dodatnie.  Działania  Spółki,  zmierzają  przede  wszystkim  do  poprawy  rentowności 
prowadzonej działalności, poprzez zmniejszenie kosztów i zwiększenie poziomu sprzedaży, a co 
za  tym  idzie  zwiększenie  przychodów,  a  także  dążenie  do  optymalnego  wykorzystania 
posiadanego majątku.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje następujące informacje:

Zarząd Spółki na dzień 31.12.2015 r. działał w następującym składzie:
− Helena Ulanowska  – Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny,
− Paweł  Cyganek –  Członek  Zarządu  -  Dyrektor  ds.  Ekonomiczno-Finansowych  i 

Inwestycyjnych.

Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za omawiany rok 
uwzględniając:

1) wyniki  ekonomiczno-finansowe  Spółki  (szczegółowo  opisane  w  sprawozdaniu 
finansowym), 

2) ogólną  sytuację  kadrowo-płacową  (w  szczególności  przeciętne  zatrudnienie,  które  
wyniosło 865 osób),     

 3) inwestycje w łącznej kwocie 22.430,3 tys. zł, w tym m. in. 
- zakup nowych autobusów, 
- zakup maszyn i urządzeń (pogotowie techniczne, podnośniki samochodowe,przyrząd do
badania  hamulców,  szynowy  wyciąg  spalin,  przyrząd  do  demontażu  zwrotnic,  drukarki,
zestawy komputerowe),
- modernizacja hal warsztatowych i dachu – kontynuacja wymiany pasm świetlnych, 
4) wykonanie zadań przewozowych w  2015 r. w ramach umów z KZK GOP na poziomie 

99,8% tj. 16.422,8 tys. wozokm, 
5) wykonanie 417,4 tys. wozokm przy obsłudze linii „Lotnisko” oraz 10,0 tys. wozokm na 

wynajem autobusów; łącznie w 2015 r. Spółka wykonała 16.850,2 tys. wozokm.
Podstawowym  przedmiotem  działalności  Spółki  jest  świadczenie  usług  przewozowych 

autobusami komunikacji miejskiej. 

Oprócz działalności  transportowej,  PKM Katowice Sp.  z  o.o.  świadczy również  usługi  w 
zakresie:

− wynajmu autobusów,
− rejestracji pojazdów na stacji diagnostycznej,
− napraw i remontów autobusów i samochodów ciężarowych,
− wynajmu pomieszczeń.

Ponadto,  w sprawozdaniu Zarząd podkreślił,  iż  rok 2015 był  kolejnym rokiem, w którym 
kontynuowano inwestycje w nowy tabor, dążąc do zwiększenia wykonania zadań przewozowych w 
ramach umów z KZK GOP. W roku 2015 zakupiono 20 sztuk nowych ekologicznych pojazdów 
marki  Solaris  Urbino  spełniające  najwyższe  normy  ekologiczne.  Powyższe,  poskutkowało 
osiągnięciem wskaźnika wykonania pracy przewozowej na poziomie 99,8%.

Równocześnie  prowadzono  prace  nad  poprawą  bieżącej  infrastruktury  poprzez 
przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz zakup urządzeń i narzędzi wymaganych do obsługi 
zakupionego taboru.
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Planowana i realizowana polityka Spółki:

Kluczową sprawą dla firmy jest odnowienie taboru autobusowego. Zakupione w 2010 
r. nowe autobusy w ilości 25 szt. zapoczątkowały plan wymiany taboru; w 2011 r. Spółka zakupiła 
kolejnych 25 szt. nowych autobusów. W 2012 r. zakupiono 15 szt. autobusów w ramach dotacji z 
EFRR (w wysokości 11.962.623,71 zł), w 2013 r. kolejnych 10 sztuk autobusów, w 2014 r. 13 szt. 
autobusów, a w 2015 r. 20 sztuk nowych autobusów w tym 5 szt. autobusów krótkich i 15 szt. 
autobusów długich; dzięki temu została zachowana zasada wymiany 10% autobusów rocznie, co 
pozwoli na efektywne zarządzanie jakością świadczonych usług.

Zarząd Spółki w latach 2016-2020 planuje kontynuować wymianę taboru komunikacyjnego, 
planowany  jest  zakup  około  115  szt.  nowych,  niskoemisyjnych  autobusów.  Jednym  ze  źródeł 
pozyskania środków finansowych na zakup taboru będą środki  z  funduszy unijnych w ramach 
konkretnych projektów oraz kategorii wydatków możliwych do współfinansowania w latach 2015 
-2020  ze  środków pomocowych  dotyczących  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizując politykę Spółki, Zarząd opracował „Strategię PKM Katowice Sp. z o.o. na lata 
2016  –  2020”,  która  przedstawia  założenia  dotyczące  celów  strategicznych  Spółki,  planu 
ekonomiczno-finansowego oraz inwestycyjnego.                      

Zarząd planuje następujące inwestycje:
• program wymiany taboru autobusowego, który w latach 2016 – 2020 przewiduje zakup 

około 115 sztuk nowych, niskoemisyjnych autobusów. Wartość tego projektu to około 142 
mln zł.  Głównym źródłem pozyskania środków na wymianę taboru komunikacyjnego będą 
fundusze unijne o jakie stara się Spółka w ramach dwóch programów operacyjnych:
-  w ramach ZIT RPO WSL  dofinansowanie zakupu 80 sztuk autobusów przy planowanym 
poziomie dofinansowania 85%, okres realizacji to lata  2016 – 2018;
-  w ramach POIiŚ dofinansowanie zakupu 35 sztuk autobusów przy planowanym poziomie 
dofinansowania 50%, okres realizacji to lata 2019 -2020.

• budowa nowej bazy transportowej - planowana lokalizacja to dzielnica Zawodzie, ul. 1 
Maja w Katowicach, koszt planowanej inwestycji to około 50 – 60 mln zł, sfinansowany w 
okresie budowy kredytem inwestycyjnym.

Miasto Katowice nie przewiduje zmiany statusu Spółki. 

7. GKS GieKSa Katowice S.A.,

 ul. Bukowa 1,  40-108  Katowice.

Kapitał zakładowy:   43.123.735,00 zł
Udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym:      75,83% tj.  32.700.000 akcji
                                                                                    o wartości nominalnej 1,00 zł każda  
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Uchwałą nr 1/01/2015 z dnia 29.01.2015 r. Zarządu  GKS GieKSa Katowice S.A. oraz na 
podstawie Zarządzenia nr 79/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 06.02.2015 r. podwyższono 
kapitał  zakładowy  Spółki  o  kwotę  1.400.000,00  zł  poprzez  wniesienie  wkładu  pieniężnego. 
Przedmiotowe  podwyższenie  kapitału  zakładowego  zostało  zarejestrowane  w  KRS  w  dniu 
23.03.2015 r.

Uchwałą nr 1/03/2015 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu  GKS GieKSa Katowice S.A.  oraz na 
podstawie  Zarządzenia  nr  126/2015  Prezydenta  Miasta  Katowice  z  dnia  13.03.2015  r. 
podwyższono  kapitał  zakładowy  Spółki  o  kwotę  4.500.000,00  zł  poprzez  wniesienie  wkładu 
pieniężnego. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w 
dniu 18.05.2015 r.

Uchwałą nr 1/08/2015 z dnia 18.08.2015 r. Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.  oraz na 
podstawie  Zarządzenia  nr  406/2015  Prezydenta  Miasta  Katowice  z  dnia  21.08.2015  r. 
podwyższono  kapitał  zakładowy  Spółki  o  kwotę  6.800.000,00  zł  poprzez  wniesienie  wkładu 
pieniężnego. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w 
dniu 23.10.2015 r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące sumę                                  4.945.577,38 zł,

• sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące 

            całkowitą stratę w wysokości                                                                      (-)6.649.615,35 zł,

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące  

            zwiększenie kapitału własnego o kwotę                                                         5.560.868,54 zł,

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące 

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                             131.053,87 zł,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie  finansowe  Spółki  zostało  sporządzone  zgodnie  z  wymogami 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w wersji  zatwierdzonej 
przez  Unię  Europejską,  a  w zakresie  nieuregulowanym powyższymi  standardami  –  zgodnie  z 
wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 roku poz.1047 j.t.). 

Badanie sprawozdania zostało przeprowadzone przez Śląską Firmę Auditingu i Doradztwa 
„AUDIT”  S.  z  o.o.,  Plac  Grunwaldzki  8-10  pok.30,  40-950  Katowice,  Nr  ewidencyjny:  1159. 
Kluczowy Biegły Rewident Pan Jan Homa – Nr ewidencyjny: 1248. 

W  opinii  biegłego  rewidenta  sprawozdanie  finansowe  przedstawia  rzetelnie  i  jasno 
informacje istotne do oceny sytuacji  majątkowej i finansowej Spółki oraz uzyskanego przez nią 
wyniku  finansowego;  sporządzone  zostało  zgodnie  z   wymagającymi  zastosowania  zasadami 
(polityką)  rachunkowości  oraz  na  podstawie  prawidłowo  prowadzonych  ksiąg 
rachunkowych,wpływającymi  na  treść  sprawozdania  finansowego  przepisami  prawa  i 
postanowieniami Statutu GKS GieKSa Katowice S.A.

Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą 
nr  111/06/2016 z dnia 27.04.2016 r.  oraz  zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
uchwałą nr 6/05/2016 ZWZ z dnia 25.05.2016 r. 

W roku 2015 Spółka osiągnęła stratę netto  w wysokości 6.649.615,35 zł,  która pokryta 
zostanie z zysków przyszłych okresów.
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Analizując  sytuację  finansową  i  majątkową  Spółki  należy  zwrócić  uwagę  na  poniższe 
zestawienie głównych elementów sprawozdania finansowego:

a) struktura i dynamika majątku

                                                                                                                                                                             [w tys. zł]

AKTYWA 2015 Wskaźnik 
struktury %

2014 Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014 %

Aktywa trwałe 4.456 90,1 4.250 86,6 104,8

Aktywa obrotowe 489 9,9 658 13,4 74,3

Aktywa razem 4.945 100 4.908 100 100,7

Porównanie struktury aktywów.

Rok 2015 Rok 2014

                           

                                                                                                                                                                       [w tys. zł]

PASYWA 2015
 

Wskaźnik 
struktury %

2014
 

Wskaźnik 
struktury %

Dynamika 
2015/2014 %

Kapitał własny 3.232 65,3 (-)2.388 -48,6 -

Kapitał podstawowy 43.123 872,0 30.424 619,8 141,7

Zysk (strata) z lat ubiegłych (-)33.248 - (-)27.801 - 119,6

Zysk (strata) netto (-)6.649 - (-)5.016 - 132,5

Zobowiązania długoterminowe 500 10,1 270 5,5 185,2

Zobowiązania krótkoterminowe 1.213 24,5 7.296 148,6 16,6

Pasywa razem 4.945 100 4.908 100 100,7

                      
b) struktura i dynamika rachunków zysków i strat

                                                                                                                                                                       [w tys. zł]

Wyszczególnienie 2015 2014 Dynamika 
2015/2014 %

Przychody ogółem 2.872 3.130 91,7

Koszty ogółem 9.522 8.868 107,4

Podatek dochodowy 0,0 -722 -

Wynik finansowy netto -6.649 -5.016 132,5
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c) analiza wskaźnikowa

                                                                                                                                                                            [w %]

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2015 2014

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa -134,5 -102,2

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny -156,8 -210,1

Rentowność brutto Zysk brutto / sprzedaż netto -131,1 -164,7

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto -288,5 -240,7

            
                                                                                                                                                           

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2015 2014 Norma

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 0,4 0,09 1,2 – 2,0 

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe 0,4 0,09 1,0 – 1,2

Wskaźnik płynności III Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe 0,1 0,05 0,2

 Działalność Spółki  charakteryzują niekorzystne wskaźniki  stabilizacji  finansowej.  Spółka 
narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do terminowego 
regulowania zobowiązań. Występuje konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w 
postaci dokapitalizowania Spółki, w głównej mierze przez dotychczasowego akcjonariusza Miasto 
Katowice  realizowane  w  ramach  emisji  akcji  emitowanych  w  ramach  uchwalonego  kapitału 
docelowego.

Zarząd  zakłada  dalszą  optymalizację  kosztów  funkcjonowania  Spółki  oraz  poszukuje 
nowych źródeł  finansowania. W 2016 roku Spółka wystąpiła o dotacje celowe w ramach dotacji na 
działalność sportową dla drużyny męskiej i kobiecej piłki nożnej. Otrzymana dotacja zabezpiecza 
finansowanie na okres pierwszego półrocza roku 2016.

Sprawozdanie Zarządu i realizowana polityka Spółki:

Skład Zarządu  Spółki w 2015 r. był następujący: 
− Prezes Zarządu – Pan Wojciech Cygan,
− Wiceprezes Zarządu – Pan Marcin Janicki.

Sprawozdanie  Zarządu  kompleksowo  przedstawia  działalność  Spółki  za  omawiany  rok 
obrotowy,  jej ogólną sytuację tj. działalność sportową i organizacyjną oraz podejmowane działania 
w celu realizacji przedsięwzięć w latach następnych.

Głównymi działaniami realizowanymi przez Spółkę w 2015 r. były:

• rok  2015  okazał  się  przełomowy  dla  losów  Spółki;  dzięki  decyzjom  większościowego 
akcjonariusza, tj. Miasta Katowice, które dokapitalizowało Spółkę poprzez objęcie nowych 
akcji,  udało  się  doprowadzić  do  spłaty  zdecydowanej  większości  krótkoterminowych 
zobowiązań, a także ustabilizować sytuację finansową na przyszłość;

• głównym źródłem finansowania Spółki  były środki  pochodzące od akcjonariusza Miasta 
Katowice (za wkład pieniężny Miasto objęło: 1.400.000 akcji serii P, 4.500.000 akcji serii R, 
6.800.000 akcji  serii  S),  przy czym w 2015 r.  podwyższono kapitał  zakładowy o łączną 
kwotę 12.700.000,00 zł  tj. do wartości 43.123.735,00 zł; 
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• rok 2015 to rekordowe przychody (Spółka przekroczyła próg 2.300.000,00 zł), kontrolowany 
wzrost kosztów działalności oraz znaczne ograniczenie zadłużenia. Po raz kolejny warto 
zaznaczyć, iż Spółka nie poprzestaje wyłącznie na środkach finansowych przekazywanych 
przez większościowego akcjonariusza i prowadzi rozmaite aktywności w celu pozyskania 
wsparcia od innych podmiotów. W tym miejscu należy wskazać, iż wsparcie to nie zawsze 
dotyczy rozwiązań gotówkowych. W roku 2015 zanotowano duży wzrost rozliczeń w formie 
tzw. barteru, co znajduje swoje odbicie z jednej strony po stronie przychodów, z drugiej zaś 
powiększa stan kosztów działalności Spółki. Stale rozwijający się Klub Biznesu (grupujący 
ok. 30 podmiotów) oraz projekt „Przyjaciel GieKSy” (ok. 60 mniejszych podmiotów) to tylko 
dwa przykłady pozytywnych działań mających swoje odbicie w sytuacji finansowej Spółki;

• w dniu 19 maja 2015 roku Spółka otrzymała Uchwałę Komisji ds Licencji dla Klubów I ligi  
Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej  w  sprawie  wydania  licencji  upoważniającej  klub  do 
uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2015/2016. Co ważne, po raz pierwszy  w 
historii  udziału  Spółki  w procesie licencyjnym w PZPN Spółka otrzymała licencję  już  w 
pierwszej instancji, bez konieczności składania stosownego odwołania;

• szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  skokowe  ograniczenie  zadłużenia  Spółki.  W 
porównaniu do roku 2014 stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2015 zmalał o ok. 
5.500.000,00 zł, przy czym warto zaznaczyć także wzrost należności Spółki. Wspomniane 
działania  doprowadziły  w  konsekwencji  do  uregulowania  całości  zadłużenia  względem 
Urzędu Skarbowego i  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Dokonano także spłat  wobec 
byłych pracowników  i współpracowników Spółki;

• rok  2015  to  także  rok  pierwszego  etapu  budowy  silnego,  wielosekcyjnego  klubu 
sportowego  w  oparciu  o  GKS  GieKSa  Katowice  S.A.  Z  tą  intencją  w  połowie   roku 
powołano do życia sekcję piłki nożnej kobiet, a także nawiązano współpracę z TKKF Czarni 
Katowice,  której  efektem  było  użyczenie  prawa  do  nazwy  i  barw  klubowych,  co 
spowodowało że w rozgrywkach I ligi zespół gra pod marką GKS Katowice. Na rok 2016 
przewidziano włączenie tej drużyny w struktury Spółki. Zarząd Spółki - w porozumieniu z 
większościowym akcjonariuszem – prowadzi także rozmowy mające na celu przyłączenie 
także innych dyscyplin sportowych;

• niestety pozytywne tendencje w zakresie finansów i strategii budowy klubu nie szły w parze 
z dobrymi wynikami sportowymi. Rok 2015 klub zakończył na 8 pozycji w tabeli I ligi piłki 
nożnej mężczyzn. Drużyna kobiet była liderem III ligi śląskiej. Niewątpliwie wynik sportowy 
piłkarzy  ocenić  należy  jako  niezadowalający(...)  W  klubie  nastąpiły  zmiany,  które 
doprowadziły  do  poprawy  wyników oraz  gry  zespołu  i  w  dalszym  ciągu  pozwalają  na 
osiągnięcie celów strategicznych Spółki, tj. zajęcia miejsc 1-5 na koniec sezonu 2015/2016 
i awansu do rozgrywek Ekstraklasy w kolejnym sezonie;

• rok 2015 to niewątpliwie bardzo ważny czas dla działalności GKS GieKSa Katowice S.A. 
Udało  się  ostatecznie  uporządkować  sytuację  ekonomiczną  Spółki,  nakreślić  cele 
strategiczne oraz drogi  do ich  osiągnięcia,  a także rozpocząć budowę wielosekcyjnego 
klubu  sportowego.  W perspektywie  kolejnych  lat  należy  położyć  szczególny  nacisk  na 
poprawę  wyników sportowych  oraz  dobrą  współpracę  z  Miastem  Katowice  w  zakresie 
budowy  nowego  obiektu  sportowego  na  potrzeby  Spółki.  Te  dwa  zadania  to  cele  na 
nadchodzący czas, a ich skuteczna realizacja to niezbędny element dla zbudowania silnej 
marki sportowej i przywrócenia blasku GKS Katowice.
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Podsumowanie:

Miasto  Katowice  nie  przewiduje  zmian  formy prawnej  w  spółkach  jednoosobowych  i  z 
większościowym  udziałem  miasta  Katowice.  W  spółkach  tych  planowane  jest  utrzymanie 
posiadanego kapitału, względnie jego zwiększenie. Jako spółki komunalne realizują one zadania 
własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Poniżej przedstawione zostały wybrane pozycje sprawozdania finansowego oraz graficzna 
prezentacja wyniku finansowego dla spółek jednoosobowych i z większościowym udziałem Miasta 
Katowice według stanu na dzień 31.12.2015 r. 

1. Wybrane pozycje sprawozdania finansowego za 2015 r.   (w tys. zł)

L. p. Nazwa Spółki Aktywa 
trwałe

Aktywa 
obrotowe

Kapitał 
własny

Kapitał 
podstawowy

Kapitał 
zapasowy

Zysk (strata) 
z lat 

ubiegłych

Zysk (strata) 
netto 

1 MPGK 
Sp. z o.o.

85.755 30.542 80.131 37.152 37.465 - 2.761

2 KIWK Sp. z o.o. 661.297 88.829 491.269 454.321 1 - 6.670

3 KW S.A 189.579 88.183 166.203 78.473 82.572 76 5.080

4 Szpital Murcki 
Sp. z o.o.

14.732 3.767 12.602 17.437 - (-)1.805 (-)3.028

5 K TBS 
Sp. z o.o.

352.453 20.027 214.679 187.880 14.234 - 8.064

6 PKM 
Sp. z o.o.

85.875 26.209 58.615 64.501 - (-)8.589 2.703

7 GKS GieKSa 
Katowice S.A.

4.456 489 3.232 43.123 6 (-)33.248 (-)6.649

2.  Graficzna prezentacja wyniku finansowego za 2015 r.  (w tys. zł.)

Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
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2.761 6.670 5.080 -3.028 8.064 2.703 -6.649
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