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 Miasto Katowice według stanu na dzień 31.12.2014 r. posiadało udziały i akcje w 

następujących spółkach prawa handlowego: 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Spółki z mniejszościowym udziałem miasta Katowice: 

 8. Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie, 

 9. „EMC Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach, 

 10. Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o. w Katowicach, 

 11. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach, 

 12. „BINGO CENTRUM” Sp. z o.o. w Katowicach, 

 13. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach, 

 14. IDEON S.A. w Katowicach, 

 15. REGNON 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:                                    36.197.600,00 zł 

 

Udział Miasta w kapitale zakładowym:     100 %  tj.  180.988 udziały po 200,00 zł każdy. 
 
W 2014 r. Zarządzeniem nr 1953/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11.02.2014 r. 
podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 23.973.200,00 zł poprzez wniesienie 
wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanej, składników rzeczowego majątku 
trwałego i dokumentacji projektowej. 
 

Sprawozdanie finansowe obejmuje: 
 
 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans, który po stronie pasywów i aktywów zamyka się sumą             111.674.657,65 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                        3.872.923,70 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            wzrost kapitału własnego o kwotę                                                             26.096.161,70 zł, 

 rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący  

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                          3.100.333,41 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 
31.12.2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
Sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
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i postanowieniami umowy spółki.  

 

 Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 
82/VIII/2015 z dnia 29.04.2015 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
uchwałą nr 1/242/2015 z dnia 26.06.2015 r.  
 W roku 2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 3. 872.923,70 zł, przeznaczając go 
na następujące cele: 
 

 dywidenda dla Miasta Katowice - 500.000,00 zł, 

 kapitał zapasowy (nakłady inwestycyjne)  - 2.872.923,70 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 
 

2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika  
2014/2013 % 

Aktywa trwałe 82.296 73,7 56.038 68,2 146,9 

Rzeczowe aktywa trwałe 81.552 73,0 55.483 67,5 147,0 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

 
738 

 
0,7 

 
540 

 
0,6 

136,4 

Aktywa obrotowe 29.378 26,3 26.125 31,8 112,5 

Zapasy 1.798 1,6 1.596 1,9 112,6 

Należności krótkoterminowe 3.951 3,6 3.975 4,8 99,4 

Inwestycje krótkoterminowe 22.712 20,3 20.036 24,4 113,4 

Aktywa razem 111.674 100 82.164 100 135,9 

 

 
Porównanie struktury aktywów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 

 

 aktywa 
trwałe

aktywa 
obrotowe
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 [w tys. zł] 

Pasywa 2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika  
2014/2013 % 

Kapitał własny 77.415 69,3 51.319 62,5 150,9 

Kapitał podstawowy 36.197 32,4 12.224 14,8 296,1 

Kapitał zapasowy 34.592 31,0 33.268 40,4 104,0 

Zysk (strata) netto 3.872 3,5 3.072 3,7 126,0 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

 
34.259 

 
30,7 

 
30.845 

 
37,5 

 
111,1 

Rezerwy na zobowiązania 4.603 4,1 3.447 4,2 133,5 

Zobowiązania długoterminowe 2.745 2,5 73 - 3725,2 

Zobowiązania Krótkoterminowe 6.846 6,1 5.716 6,9 119,8 

Rozliczenia międzyokresowe 20.064 18,0 21.607 26,3 92,9 

Pasywa razem 111.674 100 82.164 100 135,9 

 

 
Porównanie struktury pasywów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 

 

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

Wyszczególnienie 
 

2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Przychody netto ze sprzedaży 64.385 95,3 57.632 95,8 111,7 

Pozostałe przychody operacyjne 2.776 4,1 2.061 3,5 134,7 

Przychody finansowe 420 0,6 418 0,7 100,6 

zobow. i 
rezerwy na 
zobow.

kapitał 
własny
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Przychody razem 67.581 100 60.111 100 112,4 

Koszty działalności operacyjnej 61.009 97,8 55.118 98,3 110,7 

Pozostałe koszty operacyjne 838 1,3 948 1,7 88,4 

Koszty finansowe 527 0,9 156 - 336,1 

Koszty razem 62.374 100 56.223 100 110,9 

Wynik ze sprzedaży 3.375 - 2.513 - 134,3 

Wynik z działalności operacyjnej 1.937 - 3.626 - 174,1 

Wynik z działalności 
gospodarczej 

-106 - 3.888 - - 

Wynik finansowy netto 3.872 100 3.072 100 126 

 

 
Porównanie struktury kosztów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 

 
 
c) analiza wskaźnikowa 

     
                                                                                                                                                                          [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 3,4 3,7 

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 5,0 6,0 

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

                           
                                                                                                                                                

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
4,3 

 
4,6 

 
1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy 
/ zobowiązania krótkoterminowe 

 
4,0 

 
4,3 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

 
3,3 

 
3,5 

 
0,2 
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 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 31.12.2014 r. był dwuosobowy:  

 Prezes Zarządu - Pan Andrzej Malara, 

 Wiceprezes Zarządu - Pan Robert Potucha. 
 
Prokurentem Spółki była Pani Ilona Jarząbek – Główna Księgowa.  
  
 Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za omawiany rok 
uwzględniając: 
 

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

 

      2) ogólną sytuację kadrowo-płacową (w szczególności  przeciętne zatrudnienie, które wyniosło
 406 etatów, z czego na stanowiskach robotniczych 344, a nierobotniczych 62 etaty), 

  
     3) inwestycje w łącznej kwocie 10.309,00 tys. zł,  z czego większość środków  przeznaczono
 na  budowę 3-ciej kwatery składowiska przy ul Żwirowej w Katowicach oraz na zakup
 pojazdów bezpylnych. 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. 
 W celu poprawy funkcjonalności i estetyki Bazy Spółki w ramach prac remontowych
 wykonano roboty malarskie i posadzkowe w budynku administracyjno-socjalnym, remont 3
 kanałów warsztatowych, naprawę pokrycia dachu budynku administracyjno-socjalnego, a 
 także utwardzenie i asfaltowanie placu pod kontenery na terenie siedziby firmy,
 modernizację systemu monitoringu obiektów, utwardzenie i ogrodzenie działki pod Gminny
 Punkt Zbiórki Odpadów przy ul. Zaopusta oraz kompletne wyposażenie. 
 
 

Spółka w 2014 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 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 31.12.2014 roku zawartych było 
ogółem 3.591 umów na odbiór odpadów); 

 działalności Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (ZOiUO), która obejmowała 
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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 minionym roku. W 2014 roku na Kompostownię dostarczono 
ogółem 54.914,23 Mg odpadów; instalacja do sortowania i odzysku odpadów oraz produkcji 
paliwa alternatywnego, funkcjonująca jako Wydział Sortowania Odzysku przyjęła do 
przerobu łącznie 63.839,28 Mg odpadów; na sortownię ręczną w 2014 roku dostarczono i 
przerobiono łącznie 1.418,21 Mg odpadów; ponadto ZOiUO przyjął w omawianym okresie 
40,31 Mg odpadów w postaci zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i 
zawierających freony; reasumując, do ZOiUO w roku 2014 przyjęto ogółem 82.841,71 Mg 
odpadów, a zbyt wyselekcjonowanych odpadów w minionym roku realizowany był bez 
większych zakłóceń; 

 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 
01.01.2014 roku do 31.08.2014 roku działania prowadzone były zgodnie z 3-letnią umową 
zawartą w dniu 31.08.2011 roku, a ogólna powierzchnia oczyszczania ulic, placów i 
parkingów wynosiła 4.382,3 tys. m²; natomiast od 01.09.2014 roku przedmiotowe usługi 
obejmujące oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych oraz ścieżek 
rowerowych i torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie o ogólnej powierzchni 
4.545,1 tys. m² realizowane są na podstawie kolejnej umowy zawartej dnia 19.08.2014 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 2014 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (OSKP) wykonała 
4.188 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 2014 roku wykonano 1.580 zleceń 
warsztatowych); wyremontowano również 1.384 pojemników 1100 l oraz 136 kontenerów; 
w lakierni oprócz malowania wyremontowanych pojemników, polakierowano 8 kompletnych 
pojazdów i sprzętu oraz łącznie 54 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. 
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 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”.  
 
 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 2014 roku była budowa 3-ciej kwatery 
Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Żwirowej w Katowicach. Na ww. zadanie Spółka 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.954 tys. zł (w formie pożyczki) ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W minionym 
roku rozpoczęto prace przygotowawcze i projektowe dotyczące rozbudowy 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. Do chwili obecnej firma uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
umożliwiających realizację planowanego zadania i posiada opracowany program funkcjonalno-
użytkowy przedsięwzięcia. Zgodnie ze sporządzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
wartość zadania oszacowana została na kwotę 30.105 tys. zł. Spółka zamierza sfinansować 
przedmiotową inwestycję korzystając z dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW. 
Wniosek o pozyskanie ww. środków złożony został w dniu 30.09.2014 roku i przeszedł pozytywnie 
weryfikację. W lutym 2015 roku umieszczony został przez WFOŚiGW na liście wniosków 
kwalifikujących się do udzielenia promesy dofinansowania z maksymalną kwotą pożyczki 
określoną do wysokości 22.350 tys. zł.  

 

 W 2015 roku rozpoczęto także prace przygotowawcze dla etapu 2 ww. rozbudowy ZOiUO, 
a mianowicie rozbudowy części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do 
biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego i zlecone zostało wykonanie 
projektu technologicznego dla tego przedsięwzięcia.   

 

 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. 
 
 

2. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o., ul. Wandy 6, 
40-322 Katowice. 
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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                  751.484.800,96 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                              8.308.213,91 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            wzrost stanu kapitału własnego o kwotę                                                      11.288.213,91 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych wykazujący  

           wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę                                                  14.675.120,71 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 
394/IV/2015 z dnia 21.04.2015 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
uchwałą nr 1/2015 z dnia 23.06.2015 r.  

 

 W roku 2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 8.308.213,91 zł, przeznaczając go 
na następujące cele: 

 

 kapitał rezerwowy  -  8.288.213,91 zł, 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.000,00 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] 
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Aktywa 
 

2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika  
2014/2013 % 

Aktywa trwałe 643.842 85,7 606.985 82,6 106,1 

Rzeczowe aktywa trwałe 643.675 85,6 606.696 99,9 106,1 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

166 - 231 - 71,8 

Aktywa obrotowe 107.643 14,3 127.838 17,4 84,2 

Należności krótkoterminowe 2.023 - 7.545 5,9 26,8 

Inwestycje krótkoterminowe 105.593 14,0 120.268 94,0 87,8 

Aktywa razem 751.485 100 734.823 100 102,2 

   
 

                                                            
Porównanie struktury aktywów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 

 
 
 

                                                                                                              

 
 [w tys. zł] 

Pasywa 2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika  
2014/2013% 

Kapitał własny 484.618 64,5 473.330 64,4 102,4 

Kapitał podstawowy 454.321 60,4 451.321 61,4 100,0 

Zysk (strata) netto 8.308 1,1 8.326  1,1 99,8 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

266.866 35,5 261.492 35,6 102,0 

Zobowiązania długoterminowe 80.000 10,6 80.867 11,0 98,9 

Zobowiązania krótkoterminowe 12.873 1,7 14.595 1,9 88,2 

Pasywa razem 751.485 100 734.823 100 102,2 

 
Porównanie struktury pasywów. 
 

aktywa 
trwałe

aktywa 
obrotowe
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Rok 2014   Rok 2013 

 

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

Wyszczególnienie 
 

2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Przychody netto ze sprzedaży 44.226 85,6 39.258 88,1 112,6 

Pozostałe przychody operacyjne 4.155 8,0 3.076 6,9 135,1 

Przychody finansowe 3.300 6,4 2.221 4,9 148,6 

Przychody razem 51.681 100 44.555 100 115,9 

Koszty działalności operacyjnej 38.105 93,5 32.465 95,9 117,4 

Pozostałe koszty operacyjne 177 0,4 585 1,7 30,2 

Koszty finansowe 2.499 6,1 826 2,4 302,5 

Koszty razem 40.781 100 33.877 100 120,4 

Wynik ze sprzedaży 6.122 - 6.792 - 90,1 

Wynik z działalności operacyjnej 3.977 - 2.491 - 159,6 

Wynik z działalności gospodarczej 800 - 1.394 - 57,4 

Wynik finansowy netto 8.308 100 8.326 100 99,8 

 
Porównanie struktury kosztów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 

kapitał 
własny

zobow. i 
rezerwy 
na zobow.
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c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

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

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

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 18,8 18,7 

    
     
                                                                                                                                                                   

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
8,4 

 
8,8 

 
1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy 
/ zobowiązania krótkoterminowe 

 
8,3 

 
8,7 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

8,2 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 2014 Zarząd był dwuosobowy i działał w składzie: 
 - Pan Władysław Spyrka  - Prezes Zarządu, 
 - Pan Andrzej Cebula       - Członek Zarządu 
 

koszty 
działaln. 
operac.

pozostałe 
koszty 
operac.

koszty 
finansowe
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 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 strategię 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 (wszczególności przeciętne zatrudnienie, które 
 wyniosło 24,08 osób),  
 3) sytuację majątkową i strukturę organizacyjną Spółki, 
 4) realizację projektów inwestycyjnych (m. in. z Funduszu Spójności dla realizacji
 modernizacji katowickiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego). 

 

 

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 2014 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 415.000.000,00 zł zostały objęte 
dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności, pozostałe zadania będą realizowane ze 
środków własnych oraz środków zewnętrznych (kredyt z EBI); 

 

 całość zadań inwestycyjnych powinna zostać zakończona do końca 2015 r., gdyż zgodnie z 
dyrektywą UE miasta powyżej 150.000 RLM muszą wykazać skanalizowanie w co najmniej 
98%;  

 

 Spółka będzie dążyć do przejęcia kanalizacji deszczowej na terenie miasta, jeśli zostaną 
uzgodnione zasady wprowadzania opłat za odprowadzanie wód opadowych; ponadto 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, 
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 e)  5 szt. przelewów burzowych, 
 f)   23 szt. przepompowni ścieków, 
 g)  2 szt. oczyszczalni ścieków. 

 

 wartość majątku netto w 2016 r. wyniesie ok. 700.000.000,00 zł, przychody ze sprzedaży 
(czynsz dzierżawny) ok. 55.000.000,00 zł, wynik na sprzedaży 4.000.000,00 zł; 

 

 w zakresie realizowanych inwestycji istotnym było wypowiedzenie przez Spółkę w dniu 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. w 
trakcie rozliczenia 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 w grudniu 2014 r. 
złożyła wniosek o zawezwanie do próby ugodowej do Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawa do zapłaty przez POL AQUA S.A. na rzecz Spółki kwoty 12,3 mln zł, obejmującej 
także odszkodowanie za utracone zyski. Roszczenia POL AQUA S.A. w stosunku do Spółki 
opiewają na kwotę 27,5 mln zł ( w tym koszty ogólne, utracone zyski); 

 

 nakłady inwestycyjne zrealizowane w 2014 wyniosły 62.484.026,46 zł (w 2013 r. 
odpowiednio 98.312.137,15 zł) i obejmowały nakłady dokonane w związku z ochroną 
środowiska w kwocie 62.484.026,46 zł. Nakłady inwestycyjne planowane na 2015 r. 
wynoszą 55.540.361,00 zł. 

  
 Miasto Katowice nie przewiduje zmian w sferze własności i struktury kapitału w 
Spółce (o czym w dalszej części informacji). 
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            267.449.147,29 zł, 
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 rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                      59.983.229,43 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

  zwiększenie kapitału własnego o kwotę                                                 56.720.579,41 zł, 

 rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący  

 zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                           9.561.489,03 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 

wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 
31.12 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 
22/IV/2015 z dnia 28.04.2015 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą 
nr 1 z dnia 29.06.2015 r.  

 

 

 W roku 2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 59.983.229,43 zł, przeznaczając go 
na następujące cele: 

 dywidenda dla Miasta – 1.000.000,00 zł, 

 kapitał zapasowy  -  49.246.850,94 zł, 

 pokrycie straty z lat ubiegłych – 9.446.378,49 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 
 

2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
 2014/2013 % 

Aktywa trwałe 188.356 70,4 187.834 76,0 100,3 

Aktywa obrotowe 79.092 29,6 59.213 24,0 133,6 

Zapasy 1.838 0,7 1.626 0,7 113 

Należności krótkoterminowe 26.4621 9,9 25.159 10,2 105,2 

Inwestycje krótkoterminowe 50.477 18,9 32.097 12,9 157,3 

Aktywa razem 267.449 100 247.047 100 106,3 

             
 
Porównanie struktury aktywów. 
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Rok 2014          Rok 2013 

 
 
 
                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                 [w tys. zł] 

Pasywa 2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury% 

Dynamika  
2014/2013% 

Kapitał własny 162.336 60,7 105.615 42,8 153,7 

Kapitał podstawowy 78.473 29,3 78.473 31,7 100 

Zysk (strata) netto 59.983 22,4 3.411 1,3 1.758,5 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

105.112 39,3 141.431 57,2 74,3 

Rezerwy na zobowiązania 58.481 21,9 52.990 21,5 110,4 

Zobowiązania krótkoterminowe 33.193 12,4 30.045 12,2 110,5 

Pasywa razem 267.449 100 247.047 100 108,3 

 

 
Porównanie struktury pasywów. 

 

Rok 2014   Rok 2013 

 

 

 
 

b) struktura i dynamika rachunków zysków i strat 

 

                                                                                                                                                                            [w tys. zł] 

aktywa 
trwałe

aktywa 
obrotowe

kapitał 
własny

zobow. i 
rezerwy na 
zobow.
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Wyszczególnienie 
 

2014 
 

Wskaźnik 
struktury % 

2013 
 

Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Przychody netto ze sprzedaży: 206.145 79,4 195.068 96,6 105,7 

Pozostałe przychody operacyjne 51.344 19,8 5.657 25,7 907,6 

Przychody finansowe 1.958 0,7 1.249 0,6 156,7 

Przychody razem 259.447 100 201.975 100 128,5 

Koszty działalności operacyjnej 190.895 97,8 179.339 91,8 106,4 

Pozostałe koszty operacyjne 3.144 1,6 15.545 7,9 20,2 

Koszty finansowe 1.258 0,6 599 0,3 210 

Koszty razem 195.288 100 195.484 100 99,9 

Wynik ze sprzedaży 15.249 - 15.728 - - 

Zysk brutto 64.159 - 6.490 - 988,5 

Wynik finansowy netto 59.983 100 3.411 100 1.758,3 

 
Porównanie struktury kosztów. 

 

Rok 2014   Rok 2013 

 
 
c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

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

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 36,9 3,2 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 22,9 1,7 

        
                                                                                                                                                                   

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
1,2 

 
1,9 

 
1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy 
/ zobowiązania krótkoterminowe 

 
1,1 

 
1,9 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

0,7 0,4 0,2 

koszty 
działaln. 
operac.

pozostałe 
koszty 
operac.

koszty 
finansowe
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 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 2014 roku działał w następującym składzie: 

- Pan Andrzej Gut     -  Prezes Zarządu,   
- Pan Stanisław Krusz        - Członek Zarządu, 
- Pan Krzysztof Latko         -  Członek Zarządu.  

 

 
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 
745 etatów, z czego na stanowiskach robotniczych 392, a nierobotniczych 353 etatów), 

  
       3) sytuację majątkową i strukturę organizacyjną Spółki, 

 

     4) realizację zadań inwestycyjnych z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnych na łączną kwotę w
 wysokości 16.431,8 tys. zł, z czego na inwestycje przeznaczono 12.322,1 tys. zł, a na
 remonty 4.109,7 tys. zł; ponadto zmodernizowano i wyremontowano 15,1 km sieci
 wodociągowej  oraz 3,4 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 2014 roku wyniosła 14.444,3 tys.m³ (wykonanie planu 
sprzedaży wody na 2014 rok w 100%) i była niższa o 134,3 tys. m³ (o 0,9%) od wykonania 2013 
roku dla Miasta Katowice. Na zmniejszenie sprzedaży wody istotny wpływ miał mniejszy pobór 
wody przez odbiorców w grupie „gospodarstwa domowe” spadek o 0,9%, „przemysł” spadek o 
3,1%, „pozostali odbiorcy” spadek o 0,3%.  
 
  Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych i przemysłowych w 2014 r. wyniosła  
14.804,9 tys. m³ (wykonanie założeń planowych na 2014 rok – 99,7%.; plan na 2014 rok 14.800,0 
m³). W 2014 roku nastąpił spadek ilości odprowadzanych ścieków ogółem, w stosunku do roku 

2013 o 117,9 tys. m³ tj. o 0,6%. 
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 Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami zwiększyła się o 6,42 km w stosunku 
do 2013 r. i wynosiła 1.012,53 km. Oprócz własnej sieci wodociągowej (958,41 km) Katowickie 
Wodociągi S.A. dzierżawiły sieć od KIWK Sp. z o.o. o długości 54,12 km. 

 
 
 

 Długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 90,66 km tj. o 14,5% w stosunku do roku 
2013 i wynosiła 716,66 km. Oprócz własnej sieci kanalizacyjnej o długości 371,4 km Katowickie 
Wodociągi S.A. dzierżawiły sieć od KIWK Sp. z o.o. o długości 345,23 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 2014 r. wyniosła 1.206.295,69 zł. 
 
  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.  
 
  Za 2014 r. naliczono opłaty podwyższone w wysokości 1.719.815,32 zł. W marcu br. 
złożony został wniosek do właściwego Urzędu Marszałkowskiego o odroczenie terminu płatności 
tych opłat. 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. Wydanych zostało 39 decyzji, które uprawomocniły się. 
  
 W zakresie tymczasowej oczyszczalni ścieków Giszowiec, w 2013 roku zostało wszczęte 
przez WIOŚ Katowice postępowanie administracyjne mające na celu wstrzymanie użytkowania 
przedmiotowej instalacji. Postępowanie to było wynikiem kontroli przeprowadzonej w lipcu 2013 
roku, która wykazała przekroczenia wartości niektórych stężeń w stosunku do dopuszczalnych 
wartości oraz brak pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z decyzją WIOŚ Katowice ustalającą 
termin usunięcia naruszenia polegającego na odprowadzaniu ścieków z tymczasowej oczyszczalni 
Giszowiec bez pozwolenia wodnoprawnego do dnia 30.06.2014 r., Katowickie Wodociągi S.A. 
pismem z dnia 9.04.2014 r. poinformowały organ kontrolny o zaprzestaniu z dniem 26.02 2014 r. 
wprowadzania ścieków z oczyszczalni Giszowiec do potoku Bolina, oraz że od dnia 1.03.2014 r. 
przestały być również podmiotem korzystającym ze środowiska tym wylotem. Ścieki 
doprowadzane do oczyszczalni Giszowiec zostały przekierowane do oczyszczalni ścieków 
Radocha II w Sosnowcu. 
 Pozostałe oczyszczalnie będące w eksploatacji Katowickich Wodociągów S.A. posiadają 
ważne pozwolenia wodnoprawne. W 2014 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 dla wszystkich grup odbiorców usług 
obowiązywała taryfa dwuczłonowa, a w rozliczeniach za odprowadzenie ścieków miała 
zastosowanie dla wszystkich grup odbiorców taryfa jednoczłonowa. Do cen i stawek opłat netto 
doliczany był podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%. 
 
 W dniu 05.12.2011 r. została zawarta umowa finansowania „Projekt wodociągowo-
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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. 
 
 Realizacja tego Projektu oraz koszty związane z obsługą kredytu będą miały duży wpływ na 
koszty i sytuację finansową Spółki.  
 
 

Planowana i realizowana polityka Spółki: 
 
 
 W 2014 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 2014 r. kwoty 25.589,0 tys. zł, z czego: 

 na inwestycje 16.739,0 tys. zł, 

 na remonty  8.850,0 tys. zł. 
  
 Ostatecznie, w 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 16.431,8 tys. zł, w tym nakłady 
na inwestycje wyniosły 12.322,1 tys. zł, natomiast nakłady na remonty wyniosły 4.109,7 tys. zł. 
Wydatkowane środki pozwoliły na zmodernizowanie i wyremontowanie 15,1 km sieci 
wodociągowej oraz 3,4 km sieci kanalizacyjnej. 

  
 

 W 2014 roku rozpoczęto realizację zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dzielnicy Stara Ligota i Oś. Morawy”, 
wymieniając sieć wodociągową w ul. Średniej i Rębaczy. Zadanie to będzie kontynuowane w 2015 
r. w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 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 2014 roku dokonano wykupu sieci na kwotę 
1.625,7 tys. zł, w tym: 

 na wykup sieci wodociągowej    720,9 tys. zł, 

 na wykup sieci kanalizacyjnej    639,1 tys. zł. 
  
 W 2014 r. Spółka realizowała opracowaną w 2010 roku „Strategię Spółki Katowickie 
Wodociągi S.A.”. Realizacja strategii odbywa się poprzez doskonalenie procesów wewnętrznych 
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. 
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 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. 
 
 

 

                
Relacje pomiędzy KIWK Sp. z o. o.  a  Katowickimi Wodociągami S.A. 

 
 

 Uwzględniając nadrzędny priorytet Miasta Katowice dotyczący zrealizowania przez 
Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o. o. w Katowicach projektu 
inwestycyjnego związanego z gospodarką ściekową na terenie Miasta Katowice, przy 
dofinansowaniu ze środków pomocowych oraz fakt wskazania Spółki jako jedynego 
beneficjenta środków pomocowych, niezbędne jest utrzymanie dotychczasowego modelu 
funkcjonowania dwóch podmiotów (czyli Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-
Kanalizacyjnej Sp. z o. o. i Katowickich Wodociągów S.A.) przez okres wymagany w warunkach 
dofinansowania ze środków pomocowych (tj. 5 lat od zakończenia projektu inwestycyjnego 
objętego dofinansowaniem). Obecnie, Spółka planuje pozyskanie środków pomocowych na 
kolejne dwa projekty inwestycyjne z Funduszu Spójności w ramach „Programu Opreacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020”. 

 

 Podjęcie jakichkolwiek działań zmieniających te relacje wymaga niezbędnych czynności 
formalnoprawnych, które mogą znacznie opóźnić działania w zakresie pozyskania środków 
pomocowych. Po upływie okresu wymaganego w warunkach dofinansowania ze środków 
pomocowych możliwe jest podjęcie przez Miasto Katowice (jako udziałowca / akcjonariusza w obu 
Spółkach) działań konsolidacyjnych.  

 

 W wyniku ewentualnej fuzji Katowickich Wodociągów S.A. i Katowickiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o. nie należy spodziewać się istotnej zmiany w zakresie 
kosztów dotyczących zaangażowania majątku infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej obecnie 
dzierżawionej przez Katowickie Wodociągi S.A. od KIWK Sp. z o. o.  

 Koszty dzierżawy tego majątku, w przypadku połączenia obu spółek, znajdą swoje 
odzwierciedlenie w kosztach amortyzacji oraz podatku od nieruchomości ponoszonego obecnie 
przez KIWK Sp. z o. o.   
 
 Koszty ogólnego zarządu ponoszone przez KIWK Sp. z o. o. związane są przede 
wszystkim z przygotowaniem i zarządzaniem programem inwestycyjnym. Nadwyżka, jaką KIWK 
Sp. z o. o. uzyskuje z dzierżawy tego majątku, w stosunku do kosztów ponoszonych, dotyczących 
tego majątku, jest niezbędna w kontekście zapewnienia środków na finansowanie inwestycji, w tym 
zapewnienia wkładu własnego na finansowanie projektu aplikowanego o dofinansowanie ze 
środków pomocowych.  

 
 

 Przyszła konsolidacja obu Spółek, w ramach jednego podmiotu, powinna pozwolić na 
ograniczenie kosztów ogólnego zarządu (działalność prowadzona będzie w ramach jednej spółki, a 
nie jak obecnie w ramach dwóch spółek). Podnieść jednak należy, że koszty ogólnego zarządu, 
które mogłyby zostać ograniczone w wyniku połączenia obu spółek nie stanowią istotnego udziału 
w łącznych kosztach prowadzenia działalności wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Miasta 
Katowice. 
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 Niezależnie od powyższego, trwają prace związane z opracowaniem koncepcji 
funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. 
 
 
 
 

4. Szpital Murcki Sp. z o.o.,  ul. Sokołowskiego, 40-749 Katowice 
 
Ka
pita
ł 
zak
ład
ow
y:                                    
16.
937
.00
0,0
0 zł 

 

Udział Miasta w kapitale zakładowym:     100 %  tj.  16.937 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.  
 
 Zgodnie z Aktem Przekształcenia pierwszy rok obrotowy Spółki trwał 14 miesięcy i 
kończył się z dniem 31.12.2014 r., w związku z powyższym Spółka sporządziła sprawozdanie 
finansowe za okres od 31.10.2013 r. do 31.12.2014 r. dopiero w roku 2015. 
 
 

Sprawozdanie finansowe obejmuje: 
 
 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans, który po stronie pasywów i aktywów zamyka się sumą              19.170.733,13 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto                                    (-)2.775.386,01 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            wzrost kapitału własnego o kwotę                                                             14.161.659,37 zł, 

 rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący  

            zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                            339.549,08 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
 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 
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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 
53/I/2015 z dnia 23.04.2015 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
uchwałą nr 3/2015 z dnia 18.06.2015 r.  
 
 Pierwszy rok obrotowy od 31.10.2013 r. do 31.12.2014 r. Spółka zakończyła ujemnym 
wynikiem finansowym w wysokości 2.775,4 tys. zł, który pokryty zostanie z zysków przyszłych 
okresów. 
 
 Analizując sytuację finansową i majątkową Spółki należy zwrócić uwagę, iż jest to pierwszy 
rok obrotowy funkcjonowania Szpitala w formie spółki prawa handlowego, stąd brak jest 
odniesienia - w przypadku głównych elementów sprawozdania finansowego - do roku 
poprzedniego. 
 
a) struktura i dynamika majątku 

 
                                                                                                                                                                       [w tys. zł] 

AKTYWA Okres  
31.10.2013 - 31.12.2014 

Wskaźnik struktury   
% 

Aktywa trwałe 16.187 84,5 

Rzeczowe aktywa trwałe 15.602 81,4 

Aktywa obrotowe 2.983 15,5 

Zapasy 466 2,4 

Należności krótkoterminowe 2.317 12,1 

Inwestycje krótkoterminowe  147 0,7 

Aktywa razem 19.170 100 

      
  Struktura aktywów. 
 
     Rok 2014 
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                                                                                                                                                                  [w tys. zł] 

PASYWA Okres  
31.10.2013 - 31.12.2014 

Wskaźnik struktury   
% 

Kapitał własny 15.131 78,9 

Kapitał podstawowy 16.937 88,3 

Zysk (strata) netto -2.775 - 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

4.039 21,1 

Rezerwy na zobowiązania 923 4,8 

Zobowiązania długoterminowe 0 - 

Zobowiązania krótkoterminowe 2.846 14,8 

Pasywa razem 19.170,7 100 

 
 Struktura pasywów. 
     
     Rok 2014 

 
 
 
 

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

Wyszczególnienie  Okres  
31.10.2013 - 31.12.2014 

Wskaźnik struktury   
% 

Przychody netto ze sprzedaży  26.436 96,9 

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

Pozostałe przychody operacyjne 799 2,9 

Przychody finansowe 31 - 

Przychody ogółem 27.267 100,0 

Koszty działalności operacyjnej 29.900 99,5 

Pozostałe koszty operacyjne 92 0,3 

Koszty finansowe 49 0,2 

Koszty ogółem 30.042 100,0 
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Wynik ze sprzedaży -3.464 - 

Wynik z działalności operacyjnej 706 - 

Wynik z działalności finansowej -17 - 

Wynik finansowy netto -2.775,4 100,0 

 
Struktura kosztów. 
 
     Rok 2014 
 

 
 
c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie  Okres  
31.10.2013 - 31.12.2014 

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

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

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

     
                                                                         
                                                                                     

Wskaźniki płynności Wyliczenie  Okres  
31.10.2013 - 31.12.2014 

Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
1,0 

 
1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe 

0,8 1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

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. 
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Sprawozdanie Zarządu obejmuje następujące informacje: 
  
 
Zarząd Spółki na dzień 31.12.2014 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      
277,2 osób; wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ogółem wyniosły 15.604,6 tys. zł 
(co stanowi 51,9% kosztów ogólnych Spółki), 
3) wykonanie usług medycznych na podstawie kontraktu zawartego ze Śląskim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, które stanowią (w ujęciu przychodowym) 91,5% 
wszystkich świadczonych usług, 
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 celu poprawy efektywności, rentowności i 
stabilności finansowej Szpitala podejmowane były działania restrukturyzacyjne oraz rozwojowe 
obejmujące m.in. przesunięcia i redukcje personelu, wdrożenie i rozszerzenie zasad nadzoru, 
budżetowania i rachunku kosztów oraz uruchomienie nowych zakresów działalności, które 
obejmowały w szczególności: 

 rozpoczęcie wykonywania świadczeń zdrowotnych za częściową albo całkowitą 
odpłatnością (zabiegi ortopedyczne, zabiegi rehabilitacyjne, badania USG, RTG, TK, 
badania laboratoryjne), 

 uruchomienie własnej poradni POZ wraz z poradami Pielęgniarki Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej i Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

 przeprowadzenie analizy wykorzystania zasobów, co pozwoliło na zmniejszenie liczby łóżek 
na odziałach: chirurgii urazowo-ortopedycznej (z 35 do 18) oraz chirurgii ogólnej (z 37 do 
18), 

 zmniejszenie liczby łóżek oraz zmiana lokalizacji oddziałów w budynku chirurgii pozwoliło na 
wygospodarowanie przestrzeni, w której uruchomiono nowy Oddział Rehabilitacji 
Kardiologicznej (11 łóżek), 

 zwiększenie ilości łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym do 35, w związku ze 
znacznym zapotrzebowaniem i koniecznością rozdzielenia świadczeń realizowanych w 
ramach umów z NFZ  od świadczeń komercyjnych, 

 zarejestrowanie Poradni: Diabetologicznej, Endokrynologicznej, Gastroenterologicznej, 
Hematologicznej, Kardiologicznej, Dermatologicznej, Położniczo-Ginekologicznej, Chirurgii 
Naczyniowej, Okulistycznej,  Otolaryngologicznej, Zdrowia Psychicznego, Pielęgniarskiej 
Opieki Długoterminowej Domowej, które mogą rozpocząć działalność w przypadku 
pozyskania specjalistów i uzupełnieniu wymaganego wyposażenia. 

 
Równocześnie wprowadzono szereg istotnych zmian organizacyjnych tj.: 

 likwidacja kuchni szpitalnej oraz udzielenie zamówienia firmie cateringowej na 
przygotowanie oraz dostawę całodziennego wyżywienia pacjentów, 
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 zawarcie w trybie przetargu nieograniczonego umowy na dzierżawę mobilnego tomografu 
komputerowego, 

 rozwój działalności marketingowej Szpitala, nakierowanej głównie na pozyskanie pacjentów 
komercyjnych, nawiązanie kontaktów z klientami instytucjonalnymi (gabinety lekarskie, 
podmioty lecznicze, pracodawcy) oraz na budowę marki i szerokie propagowanie informacji 
o szpitalu, 

 kontynuacja działań związanych z informatyzacją Szpitala, 

 uruchomienie systemu płatnej telewizji szpitalnej dostepnej dla pacjentów, 

 wynajęcie pomieszczeń po zlikwidowanej kuchni szpitalnej podmiotowi zewnętrznemu, w 
celu prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej (bufet).  

 

Planowana i realizowana polityka Spółki: 
 

 W planach miasta Katowice oraz Spółki jest znalezienie Nowego Wspólnika, który 
docelowo obejmie większościowy pakiet udziałów w kapitale zakładowym Spółki.  
 

 

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                  363.798.179,06 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                             4.265.651,32 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            wzrost kapitału własnego o kwotę                                                               3.265.651,32 zł, 

 rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący  
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            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                          1.431.923,00 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

 Badanie sprawozdania zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Panią Wiesławę 
Romanowską, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod nr 9770, z firmy „ISTECH-COMP” z 
siedzibą w Katowicach (podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod nr 2656).  
 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. 
  
 Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałami  
nr 64/VIII/2014 i nr 67/VIII/2014 z dnia 23.04.2015 r. oraz przez Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników uchwałą nr 4/ZZW/2015 z dnia 29.06.2015 r.  

 
 W roku 2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 4.265.651,32 zł, przeznaczając go 
na następujące cele: 
 – kapitał zapasowy  – 3.265.651,32 zł, 
 – fundusz remontowy – 1.000.000,00 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 2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013% 

Aktywa trwałe 346.398 95,2 346.634 95,6 99,9 

Rzeczowe aktywa trwałe 346.150 95,1 346.125 95,4 100,0 

Aktywa obrotowe 17.399 4,8 16.047 4,4 108,4 

Należności krótkoterminowe 622 - 690 - 90,1 

Inwestycje krótkoterminowe 16.552 4,5 15.120 4,2 109,4 

Aktywa razem 363.798 100 362.681 100 100,3 

 
    Porównanie struktury aktywów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 
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 [w tys. zł] 

Pasywa 2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Kapitał własny 203.115 55,8 199.849 55,1  

Kapitał podstawowy 187.880 51,6 187.880 51,8 100,0 

Kapitał zapasowy 10.969 3,0 8.600 2,4 127,5 

Zysk (strata) netto 4.265 1,2 3.368 0,9 126,6 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160.683 44,2 162.832 44,9 98,7 

Zobowiązania długoterminowe 122.898 33,8 126.339 34,8 97,3 

Zobowiązania krótkoterminowe 10.986 3,0 9.433 2,6 116,4 

Pasywa razem 363.798 100 362.681 100 100,3 

 
Porównanie struktury pasywów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 

 

 

 

 

 

 

aktywa 
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b) struktura i dynamika rachunków zysków i strat 

 

                                                                                                                                                                      [w tys. zł] 

Wyszczególnienie 2014 Wskaźnik 
struktury %         

2013 Wskaźnik 
struktury %         

Dynamika 
2014/2013 % 

Przychody netto ze sprzedaży 23.057 95,0 22.374 95,1 103,0 

Pozostałe przychody operacyjne 674 2,8 580 2,5 116,2 

Przychody finansowe 528 2,2 564 2,4 93,6 

Przychody razem 24.259 100 23.520 100 103,1 

Koszty działalności operacyjnej 15.467 80,2 15.402 77,1 100,4 

Pozostałe koszty operacyjne 735 3,8 661 3,3 111,1 

Koszty finansowe 3.081 16,0 3.907 19,6 78,8 

Koszty razem 19.283 100 19.972 100 96,5 

Wynik ze sprzedaży 7.590 - 6.972 - 108,8 

Wynik z działalności operacyjnej -61 - -81 - - 

Wynik z działalności gospodarczej -2.553 - -3.343 - - 

Wynik finansowy netto 4.265 100 3.368 100 126,6 

 
Porównanie struktury kosztów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 

 
 
 
 
 
 
 
c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 1,2 0,9 

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 2,1 1,7 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 17,6 15,0 

                                                                                                                                                                          

koszty 
działaln. 
operac.

pozostałe 
koszty 
operac.

koszty 
finansowe
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Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

1,58 1,70 1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe 

1,56 1,68 1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

1,51 1,60 0,2 

 
 W badanym okresie wskaźniki płynności wykazują nieznacznie tendencję spadkową. 
Osiągnięty w 2014 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: 
  
 
W roku 2014 skład Zarządu Spółki był następujący: 
1. w okresie od 01.01.2014 r. do 26.06.2014 r. 
- Pan Stanisław Badura    -   Prezes Zarządu, 
- Pan Krzysztof Mikuła      -   Wiceprezes Zarządu, 

 

2. w okresie od 26.06.2014 r. do 08.12.2014 r.: 
- Pan Krzysztof Mikuła   -  Prezes Zarządu 

 

3. w okresie od 08.12.2014 r. do 31.12.2014 r. 
- 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),  
 2) ogólną sytuację kadrowo-płacową (w szczególności przeciętne zatrudnienie, które
 wyniosło 26 etatów),  
 3) realizowane przez Spółkę w 2014 r. przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczyły: 
 a) rozpoczęcia i prowadzenia realizacji 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 2.696,84 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 koszt inwestycji to 9.700.000,00 zł. Na
 koniec 2014 r. łączne zaawansowanie rzeczowe wyniosło ok. 46% (zakończony stan
 surowy), a finansowe 3.700.430,53 zł. Zakończenie budowy przewidziane jest na
 31.08.2015 r., a oddanie obiektu do użytkowania powinno nastąpić we wrześniu 2015r.;  
 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 8.090,52 m2, wraz z II kondygnacyjnym parkingiem wielostanowiskowym na 220 
 miejsc postojowych oraz kompleksowym  zagospodarowaniem terenu. Wydatki  brutto na
 realizację ww. zadania w 2014 r. wyniosły 23.864,12 zł; 
 c) wstępnych prac do realizacji III etapu zespołu mieszkaniowego w Katowicach przy ul.
 Krasińskieo i II etapu osiedla mieszkaniowego „Giszowiec- Kasztany”. 
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 Na dzień 31.12.2014 r. Spółka na podstawie zawartych umów o administrowanie 
zarządzała 34 wspólnotami mieszkaniowymi z 885 mieszkaniami, o łącznej pow. użytkowej 
42.955,00 m2. W 2014 r. Spółka przejęła w administrowanie 2 nowe nieruchomości: przy ul. 
Kościuszki 5 (11 lokali) i przy ul. Francuskiej 31 (12 lokali). W związku ze zmianą właściciela 
nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 14  i Mielęckiego 3, którego przedmiotem działalności jest 
również zarządzanie nieruchomościami, rozwiązano umowę na ich administrowanie. 

 

 

 Działalność inwestycyjną Spółki z jednej strony determinują odnotowywane przez Spółkę 
ciągle rosnące potrzeby mieszkaniowe, a z drugiej strony możliwości inwestycyjne Spółki zostają 
ograniczone przez brak rządowego programu wspierania budownictwa wielorodzinnego na 
wynajem. 
 
 
 Zarząd przedstawił również sprawozdanie z tworzenia i wykorzystania środków 
zgromadzonych na funduszu remontowym w 2014 r. obejmujące następujące dane: 
 
1. stan funduszu remontowego na dzień 01.01.2014 r.              -  4.982.601,65 zł 
2. zasilenie funduszu remontowego w 2014 r.          -  1.991.406,77 zł 
3. wykorzystanie  funduszu remontowego w 2014 r.        -     841.782,85 zł 
4. stan  funduszu remontowego na dzień 31.12.2014 r.             -  6.132.225,57 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 61/VIII/2015 z dnia 
19.02.2015 r. 

 
 

Planowana i realizowana polityka Spółki: 
 

  
 Realizując program inwestycyjny w 2014 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 zakresie inwestycji Spółka kontynuowała prace zmierzające do dopracowania nowego 
modelu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w oparciu o kredyty komercyjne oraz środki 
przyszłych najemców mieszkań. Intencją Zarządu jest opracowanie takiego modelu finansowania 
przyszłych inwestycji mieszkaniowych, który będzie miał na celu ułatwienie dostępu do mieszkań 
osobom młodym i rodzinom o średnich dochodach, nie posiadającym zdolności kredytowej na 
zakup lokalu, a jednocześnie nie kwalifikującym się do otrzymania mieszkania komunalnego.   
  
  
Nie przewiduje się zmiany statusu Spółki.  
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5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 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 
 

W 2014 r. Zarządzeniem nr 2055/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 09.05.2014 r. 
podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 
2.000.000,00 zł (w dniu 13.06.2014 r. zarejestrowano w KRS podwyższenie kapitału zakładowego 
przez Miasto Katowice o kwotę 2.000.000,00 zł). 
 

 

Sprawozdanie finansowe obejmuje: 
 

 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                    98.464.486,57 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                             2.629.820,20 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę                                               3.273.759,60 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych wykazujący  

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                          3.725.398,65 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. 
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 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 
10/VII/2015 z dnia 27.04.2015 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
uchwałą nr 3/ZZW/2015 z dnia 24.06.2015 r.  
 
 W roku 2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 2.629.820,20 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 (w celu zapewnienia 
porównywalności danych, zostały one ujęte po uwzględnieniu błędu ujawnionego w sprawozdaniu 
za 2014 rok, a dotyczącego lat ubiegłych, dlatego dane te różnią się od danych w sprawozdaniach 
zatwierdzonych): 

 
a) struktura i dynamika majątku 

 

                                                                                                                                                                          [w tys. zł] 

AKTYWA 2014 Wskaźnik 
struktury  % 

2013 Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Aktywa trwałe 76.615 77,8 77.803 79,9 98,5 

Rzeczowe aktywa trwałe  75.317 76,5 76.123 78,2 98,9 

Aktywa obrotowe 21.849 22,2 19.506 20,1 112,0 

Zapasy 2.217 2,2 2.281 2,3 97,2 

Należności krótkoterminowe 5.841 5,9 7.184 7,4 81,3 

Inwestycje krótkoterminowe  13.191 13,04 9.439 9,7 139,7 

Aktywa razem 98.464 100,0 97.309 100,0 101,2 

 
Porównanie struktury aktywów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 

                             

 

aktywa 
trwałe

aktywa 
obrotowe
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                                                                                                                                                                              [w tys. zł] 

PASYWA 2014 
  

Wskaźnik 
struktury  % 

2013 
  

Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika  
2014/2013 % 

Kapitał własny 55.912 56,8 51.282 52,7 109,0 

Kapitał podstawowy  64.501 65,5 62.501 64,2 103,2 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  -11.219 -11,4 -11.530 -11,8 - 

Zysk (strata) netto 2.629 2,6 310 0,32 848,0 

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania 

42.552 43,2 46.027 47,3 92,4 

Rezerwy na zobowiązania  7.544 7,6 6.182 6,3 122,0 

Zobowiązania długoterminowe 6.814 6,9 8.046 8,3 84,7 

Zobowiązania krótkoterminowe 21.440 21,7 22.223 22,8 96,5 

Pasywa razem 98.464 100,0 97.309 100,0 101,2 

 
Porównanie struktury pasywów. 
 
 

Rok 2014   Rok 2013 

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

Rachunek zysków i strat 2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika  
2014/2013 % 

Przychody netto ze sprzedaży 108.355 96,0 106.971 96,7 101,3 

Pozostałe przychody operacyjne 4.108 3,6 3.488 3,1 117,7 

Przychody finansowe 308 0,3 172 0,1 179,0 

Przychody razem 112.771 100,0 110.631 100,0 101,9 

Koszty działalności operacyjnej 108.003 98,9 107.862 98,8 100,1 

Pozostałe koszty operacyjne 1.124 1,1 1.304 1,2 86,2 

Koszty finansowe 10 - 1 - - 

Koszty razem  109.137 100,0 109.167 100,0 99,9 

zobow. i 
rezerwy na 
zobow.

kapitał 
własny
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Wynik ze sprzedaży 352 - -891 - - 

Wynik z działalności operacyjnej 2.984 - 2.184 - 136,6 

Wynik z działalności finansowej 319 - 170 - 187,6 

Wynik finansowy netto 2.629 100,0 310 100,0 848,0 

 
Porównanie struktury kosztów. 
 

Rok 2014   Rok 2013 

 
 
c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                                 [w %]                                                                                                                                                                          

Wskaźniki rentowności wyliczenie 2014 2013 

Rentowności majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 2,7 0,3 

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 4,7 0,6 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 2,4 0,2 

 
 

Wskaźniki płynności wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem /   
zobowiązania krótkoterminowe 

1,0 0,8 1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy/ 
zobowiązania krótkoterminowe 

0,9 0,7 1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III Inwestycje krótkoterminowe /  
zobowiązania krótkoterminowe 

0,6 0,4 0,2 

  
 Po przeprowadzonej analizie wskaźnikowej oraz uwzględniając zawarcie przez Zarząd 
Spółki w ramach utworzonego konsorcjum, 8-letniej umowy z KZK GOP na wykonywanie usług 
autobusowego transportu publicznego, które to usługi stanowią obecnie 97,8% przychodów ze 
sprzedaży, można stwierdzić, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki jest stabilna oraz nie 
istnieje zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w niezmienionym zakresie. 
 
 W 2014 r., w porównaniu z rokiem 2013,  zaobserwować można wzrost wszystkich 
wskaźników, na co wpływ miał uzyskany zysk netto, wzrost sumy bilansowej, jak również wzrost  
przychodów, przy jednoczesnym spadku kosztów ogółem.  
  

koszty działaln. operac.

pozostałe koszty operac.
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 Z uwagi na dodatni wynik finansowy za rok obrotowy 2014 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 31.12.2014 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 12.758 tys. zł, w tym m. in.  
 - zakup autobusów nowych, a także modernizacja autobusów marki Jelcz Vecto, 
 - zakup maszyn i urządzeń (sprzęt elektroniczny, klimatyzatory, podniośniki samochodowe,
 myjki ciśnieniowe, urządzenia spawalnicze, urządzenie Karcher), 
 - modernizacja hali warsztatowej oraz dachów – wymiana pasm świetlnych, wzmocnienie
 posadzki oraz montaż ogrzewania, 

 

4) wykonanie zadań przewozowych w 2014 r. w ramach umów z KZK GOP na poziomie 
99,8% tj. 16.288,0 tys. wozokm, co stanowiło pozytywną zmianę w stosunku do lat 
ubiegłych,  

 

5) wykonanie 375,5 tys. wozokm przy obsłudze linii „Lotnisko” oraz 16,2 tys. wozokm na 
wynajem autobusów; łącznie w 2014 r. Spółka wykonała 16.679,8 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 2014 był kolejnym rokiem z kolei, w 
którym kontynuowano inwestycje w nowy tabor, dążąc do zwiększenia wykonania zadań 
przewozowych w ramach umów z KZK GOP. Powyższe, poskutkowało osiągnięciem wskaźnika 
wykonania pracy przewozowej na poziomie 99,8%, co jest istotną zmianą na lepsze.  
 
 Równocześnie prowadzono prace nad poprawą bieżącej infrastruktury poprzez 
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przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz zakup urządzeń i narzędzi wymaganych do obsługi 
zakupionego taboru. 

 

 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, a w 2014 r. 13 szt. 
autobusów; dzięki temu została zachowana zasada wymiany 10% autobusów rocznie, co pozwoli 
na efektywne zarządzanie jakością świadczonych usług. 
  
 Zarząd Spółki w latach 2015-2020 planuje kontynuować wymianę taboru komunikacyjnego, 
planowany jest zakup około 135 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 2014 -
2020 ze środków pomocowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 W latach 2015-2016 Zarząd planuje kontynuować wymianę taboru komunikacyjnego (bez 
względu na pozyskanie środków z funduszy unijnych) na tabor posiadający ekologiczne jednostki 
napędzające, których emisja spalin zgodna jest z obowiązującymi w tym zakresie normami. W 
2015 r. ze środków własnych Spółki Zarząd przewiduje zakupić 20 szt. nowych autobusów 
spełniających najwyższe normy ekologiczne. 
 
 Realizując politykę Spółki, Zarząd  przygotował plan rzeczowo – finansowy na 2015 r., który 
przedstawia założenia dotyczące celów strategicznych Spółki, planu ekonomiczno-finansowego 
oraz inwestycyjnego.  

                

          
 W 2015 r. Zarząd planuje następujące inwestycje w zakresie odtwarzania taboru 
autobusowego na łączną kwotę 22.500,00 tys. zł tj.: 

 zakupu 15 szt. nowych autobusów miejskich 18 metrowych w kwocie 18.000,00 tys. zł  
(termin realizacji IV kwartał 2015r.), 

 zakupu 5 szt. nowych autobusów miejskich 12 metrowych w kwocie 4.500,00 tys.zł (termin 
realizacji IV kwartał 2015 r.), 

 
 Oprócz powyższych inwestycji w tabor autobusowy, Zarząd planuje także zakupy i prace 
inwestycyjne w zakresie poprawy posiadanego wyposażenia technicznego, narzędzi i 
infrastruktury oraz stanu bezpieczeństwa pracy na łączną kwotę w wysokości 1.949,00 tys. zł. 
 

 
 Zarząd zaznaczył, iż realizacja założeń ekonomiczno – finansowych przyjętych w planie na 
2015 r. jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Sporządzając  plan 
na 2015 r., Zarząd brał pod uwagę aktualną sytuację na rynku oraz zakładał, że warunki 
makroekonomiczne otoczenia funkcjonowania Spółki będą zasadniczo zbliżone do warunków 
występujących w 2014 r. oraz prognoz makroekonomicznych.  
 
  
Miasto Katowice nie przewiduje zmiany statusu Spółki.  
 

7. GKS GieKSa Katowice S.A. , ul. Bukowa 1,  40-108  Katowice. 
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Kapitał zakładowy:                                                     30.423.735,00 zł 

 

Udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym:      65,74% tj.  20.000.000 akcji 
                                                                                    o wartości nominalnej 1,00 zł każda   
  
 Uchwałą nr 1/02/2014 z dnia 04.02.2014 r. Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. oraz na 
podstawie Zarządzenia nr 1952/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 07.02.2014 r. 
podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.000.000,00 zł poprzez wniesienie wkładu 
pieniężnego. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w 
dniu 02.04.2014 r. 

 

 Uchwałą nr 1/05/2014 z dnia 08.05.2014 r. Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. oraz na 
podstawie Zarządzenia  nr 2054/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 09.05.2014 r. 
podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.100.000,00 zł poprzez wniesienie wkładu 
pieniężnego. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w 
dniu 13.08.2014 r. 

 

 Uchwałą nr 1/08/2014 z dnia 13.08.2014 r. Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.  oraz na 
podstawie Zarządzenia nr 2237/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22.08.2014 r. 
podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.000.000,00 zł poprzez wniesienie wkładu 
pieniężnego. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w 
dniu 03.11.2014 r. 

 

  

 Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

 
 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące sumę                                       4.908 tys. zł, 

 sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące  

            całkowitą stratę w wysokości                                                                           (-)5.016 tys. zł, 

 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące   

            zmniejszenie kapitału własnego o kwotę                                                            2.138 tys. zł, 

 sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące  

            zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                                 115 tys. zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z wymogami 
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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 2013 roku poz.330 z późn. zm.).  
 
 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. 
 
 Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 
finansowego, Biegły Rewident  zwrócił uwagę na poniższe kwestie: 
„a) W sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień 31 grudnia 2014 
roku wykazano stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych. Zgodnie z art. 
397 KSH, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu 
powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 
b) Spółka za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r. wykazała stratę netto w wysokości (-
)5.016 tys. zł oraz ujemny kapitał własny w wysokości (-)2.388 tys. zł W ostatnich trzech okresach 
sprawozdawczych Spółka wykazywała stratę z działalności operacyjnej. Na dzień bilansowy 
Spółka posiadała wymagalne zobowiązania w wysokości przekraczającej 6,6 mln zł Zdaniem 
Zarządu działania naprawcze podjęte w celu odroczenia terminów wymagalności zobowiązań, 
pozyskania środków na ich spłatę oraz zapewnienie finansowania bieżącej działalności Spółki 
zostaną uwieńczone powodzeniem. Zwracamy uwagę, że pewności takiej nie ma.” 
 
 Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą  
nr 66/06/2015 z dnia 18.05.2015 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwałą nr 6/06/2015 ZWZ z dnia 10.06.2014 r.  
  
 W roku 2014 Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 5.016 tys. zł, która pokryta 
zostanie z zysków przyszłych okresów. 
 
 
 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 2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Aktywa trwałe 4.250 86,6 4.219 78,3 100,7 

Aktywa obrotowe 658 13,4 1.171 21,7 56,2 

Aktywa razem 4.908 100 5.390 100 91,0 

 

 
Porównanie struktury aktywów. 
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Rok 2014   Rok 2013 

                            

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                       [w tys. zł] 

PASYWA 2014 
  

Wskaźnik 
struktury % 

2013 
  

Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Kapitał własny (-)2.388 -48,6 (-)4.526 -84,0 52,8 

Zobowiązania długoterminowe - - 722 13,4 - 

Zobowiązania krótkoterminowe 7.296 148,6 9.194 170,6 79,4 

Pasywa razem 4.908 100 5.390 100 91,0 

 

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

Wyszczególnienie 2014 2013 Dynamika  
2014/2013 % 

Przychody ogółem 3.130 1.913 163,6 

Koszty ogółem 8.868 9.013 98,4 

Podatek dochodowy -722 -2 - 

Wynik finansowy netto -5.016 -7.098 70,7 

 
c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa -102,2 -131,7 

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

Rentowność brutto Zysk brutto / sprzedaż netto -261,7 -525,7 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto -240,7 -567,8 

             

aktywa trwałe

aktywa 
obrotowe
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Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
0,09 

 
0,13 

 
1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
0,09 

 
0,11 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III Inwestycje krótkoterminowe /  
zobowiązania krótkoterminowe 

 
0,05 

 
0,01 

 
0,2 

 
  Działalność Spółki charakteryzują niekorzystne wskaźniki stabilizacji finansowej. Zbyt niskie 
przychody ze sprzedaży oraz niedobór kapitału obrotowego wskazują na trudną sytuację 
finansową Spółki, a zarazem na istnienie przesłanek wskazujących na istnienie zagrożenia 
kontynuacji działania Spółki. 
 
   Spółka narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do 
terminowego regulowania zobowiązań. Aktualna sytuacja powoduje, iż Spółka ma problem z 
terminowym regulowaniem zobowiązań, ale istotne zaangażowanie Miasta Katowice, rozbudowa 
dodatkowych źródeł finansowania ograniczają ryzyko niedoboru środków pieniężnych i utraty 
płynności finansowej. 

   

 

Sprawozdanie Zarządu i realizowana polityka Spółki: 

  
 
Skład Zarządu  Spółki w 2014 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 2014 r. były: 

 

 rok 2014 to kolejny okres stabilizacji i porządkowania spraw w Spółce. Te pozytywne 
sygnały, związane także z aktywnością samej Spółki, przyniosły wymierne efekty finansowe 
na koniec 2014 roku. Udało się kolejny raz ograniczyć koszty funkcjonowania, zwiększyć (i 
to znacznie przychody komercyjne), zmniejszyć stratę oraz ograniczyć stan zobowiązań. Te 
informacje zbiegły się w czasie z obchodami 50-lecia klubu GKS Katowice. Niestety, 
pomimo tych pozytywnych sygnałów, Zarządowi Spółki nie udało się zrealizować jednego z 
głównych zamierzeń, tj. awansu klubu do rozgrywek Ekstraklasy. Aktualna sytuacja 
finansowa pozwala jednak z optymizmem patrzeć na funkcjonowanie Spółki w przyszłości, 
w tym także realizację głównych zamierzeń w obszarze sportowym; 

 

 głównym źródłem finansowania Spółki były środki pochodzące od akcjonariusza Miasto 
Katowice (za wkład pieniężny Miasto objęło: 2.000.000 akcji serii M, 1.100.000 akcji serii N, 
4.000.000 akcji serii O), przy czym w 2014 r. podwyższono kapitał zakładowy do wartości 
30.423.735,00 zł;  

 

 Spółka kontynuowała prace związane z restrukturyzacją zadłużenia oraz restrukturyzacją 
wydatków; 
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 w dniu 30 maja 2014 roku Spóła otrzymała Uchwałę komisji ds. Licencji dla Klubów I ligi 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odmowy wydania licencji upoważniającej Klub do 
uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 2014/2015. Przyczyną odmowy  były 
zobowiązania finansowe Spółki. Po analizie decyzji Komisji Spółka złożyła odwołanie, 
wskutek którego w dniu 14 czerwca 2014 roku Komisja Odwoławcza ds. Licencji dla 
Klubów I ligi PZPN przyznała GKS GieKSa Katowice S.A. licencję na grę w I lidze w 
sezonie rozgrywkowym 2014/2015, jednocześnie nakładając na Spółkę karę pieniężną oraz 
ograniczenie wysokości zarobków nowo pozyskanych zawodników; 

 

 odnosząc się do sytuacji finansowej Spółki zdaniem Zarządu Spółki należy zwrócić uwagę 
na fakt, że „Rok 2014 to rekordowe przychody (Spółka przekroczyła próg 2.000.000,00 zł), 
kolejny spadek kosztów funkcjonowania oraz znaczne ograniczenie zadłużenia. 
Zestawiając to ze zdarzeniami, które miały miejsce już po dniu bilansowym (kolejne 
dokapitalizowanie Spółki ze strony Miasta Katowice i związana z tym spłata zadłużenia), 
stwierdzić należy, iż sytuacja organizacyjno-finansowa GKS GieKSa Katowice S.A. jest 
najlepsza od lat. Stale rozwijający się Klub Biznesu (grupujący ok. 25 podmiotów) oraz 
projekt „Przyjaciel GieKSy” (ok. 50 mniejszych podmiotów) to tylko dwa przykłady 
pozytywnych działań mających swoje odbicie w sytuacji finansowej Spółki. Dodatkowo inne 
działania marketingowe (akcje promocyjne, nowa strona internetowa, rozwój GieKSa TV) 
sytuują klub w czołówce ogólnopolskiej pod tym względem; 

 

 Zarząd Spółki podejmował działania mające na celu ograniczenie stanu zobowiązań. Na 
koniec roku 2014 stan zobowiązań krótkoterminowych obniżył się w stosunku do 2013 roku 
o ok. 2.000.000,00 zł. Najważniejsze zdarzenia nastąpiły jednak już po zakończeniu okresu 
bilansowego. Spółka uregulowała całość zadłużenia względem Urzędu Skarbowego i 
istotnie zmniejszono zobowiązania wobec ZUS. Dokonano także istotnych spłat wobec 
byłych piłkarzy, pracowników i współpracowników Spółki; 

 

 kontynuowano działania mające na celu promocję klubu jako miejsca istotnego w życiu 
społeczności lokalnej; Spółka angażowała się w rozmaite akcje społeczne, współpracuje z 
organizacjami pozarządowymi, sama inicjuje wydarzenia ważne dla kształtowania 
pozytywnego wizerunku prowadzonego przez Spółkę klubu sportowego. 
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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 31.12.2014 r.  

 
 

1. Wybrane pozycje sprawozdania finansowego za 2014 r.   (w tys. zł) 
 

Lp. Nazwa Spółki Aktywa 
trwałe 

 

Aktywa 
obrotowe 

Kapitał 
własny 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zysk (strata) 
z lat 

ubiegłych 

Zysk 
(strata) 
netto  

1 MPGK  
Sp. z o.o. 

82.296 29.378 77.415 36.197 34.592 - - 3.872 

2 KIWK  
Sp. z o.o. 

643.842 107.643 484.618 454.321 1 21.987 - 8.308 

3 KW S.A  188.356 79.092 162.336 78.473 33.325 - (-)9.446 59.983 

4 Szpital 
Murcki  
Sp. z o.o. 

16.187 2.983 15.131 16.937 969 - - (-)2.775 

5 K TBS  
Sp. z o.o. 

346.398 17.399 203.115 187.880 10.969 - - 4.265 

6 PKM  
Sp. z o.o. 

76.615 21.849 55.912 64.501 - - (-)11.219 2.629 

7 GKS GieKSa 
Katowice 
S.A. 

4.250 658 (-) 2.388 30.424 6 - (-)27.802 (-)5.016 

 

 
2.  Graficzna prezentacja wyniku finansowego za 2014 r.  (w tys. zł.) 

 

3.872 8.308 59.983 -2.775 4.265 2.626 -5.016
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III. SPÓŁKI Z MNIEJSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA KATOWICE 

 

  
8. Tramwaje Śląskie S.A. , ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów. 

 

 
Kapitał zakładowy:                                                     146.378.420,00 zł 

 

Udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym:      46,3% tj.  6.784.827 akcje  
                                                                                    o wartości nominalnej 10,00 zł każda   

 

 
 Uchwałą nr 69/V/2014 z dnia 06.11.2014 r. Zarządu Tramwaje Śląskie S.A. oraz na 
podstawie Zarządzenia nr 2370/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18.11.2014 r. 
podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 27.315.100,00 zł poprzez wniesienie wkładu 
niepieniężnego. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 
26.11.2014 r. 
 

 

 Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

 
 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                  766.610.088,84 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                             1.437.172,38  zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            wzrost stanu kapitału własnego o kwotę                                                      29.022.289,28 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych wykazujący  

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                        15.425.068,90 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

  
 Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych DB AUDYT Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, wpisany na 
listę pod nr 3245. Badanie sprawozdania zostało przeprowadzone przez kluczowego biegłego 
rewidenta Pana Marcina Bieniasa nr ewid.11254.  
 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 jednostki. 
  
 Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą nr  
74/V/2015 z dnia 21.04.2015 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą 
nr 3 ZWZ z dnia 19.05.2015 r.  
  
 W roku 2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości  1.437.172,38 zł, przeznaczając go 
w całości na kapitał zapasowy. 
 
 
 Analizując sytuację finansową i majątkową Spółki należy zwrócić uwagę na poniższe 
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zestawienie głównych elementów sprawozdania finansowego: 
 

a) struktura i dynamika majątku 

 

 

                                                                                                                                                                             [w tys. zł] 

AKTYWA 2014 Wskaźnik 
struktury  % 

2013 Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Aktywa trwałe 706.675 92,1 425.141 91,7 166,2 

Aktywa obrotowe 59.935 7,8 38.542 8,3 155,5 

Aktywa razem 766.610 100 463.683 100 165,3 

 
                                                                                                                                                                             [w tys. zł] 

PASYWA 2014 
  

Wskaźnik 
struktury  % 

2013 
  

Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Kapitał własny 154.906 20,2 125.884 27,1 123,1 

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania 

 
611.704 

 
79,8 

 
337.799 

 
72,9 

181,1 

Pasywa razem 766.610 100 463.683 100 165,3 

 

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

Wyszczególnienie 2014 2013 Dynamika   
2014/2013 % 

Przychody ogółem 206.168 183.097 112,6 

Koszty ogółem 204.731 181.888 112,5 

Wynik finansowy netto 1.437 1.209 118,8 

 

 
c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 0,2 0,3 

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 1,0 1,0 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 0,8 0,7 

                                                                                                                                                                          
 

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
0,8 

 
0,7 

 
1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
0,8 

 
0,6 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

 
0,4 

 
0,2 

 
0,2 

 
 Powyższa analiza pokazuje, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki jest stabilna.  
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Sprawozdanie Zarządu i realizowana polityka Spółki: 

  
 

Skład Zarządu  Spółki na dzień 31.12.2014 r., pomimo zakończenia IV kadencji i rozpoczęcia V 
kadencji, działał w niezmienionym składzie tj.:  

 Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny – Pan Tadeusz Freisler, 

 Członek Zarządu - Dyrektor Wykonawczy – Pan Bolesław Knapik, 
 Członek Zarządu -  Dyrektor Finansowy – Pani Maryla Chmielarska. 

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

 
Głównymi działaniami realizowanymi przez Spółkę w 2014 r. były: 

 

 realizacja usług przewozu pasażerów komunikacją tramwajową na podstawie podpisanej w 
2008 roku umowy z organizatorem komunikacji zbiorowej w regionie, tj. Komunikacyjnym 
Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; 

 kontynuacja prowadzenia procesów restrukturyzacji Spółki w obszarach: organizacyjnym, 
zatrudnienia i majątkowym; 

 podpisanie w dniu 20.08.2014 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy na 
dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - etap II; 

 realizacja zadań inwestycyjnych objętych Projektem pn. „Modernizacja infrastruktury 
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”– etap I i etap II (dalej: „Projekt – etap I”, „Projekt – etap II)” dofinansowanych 
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko: 

 - wprowadzenie do eksploatacji nowych, niskopodłogowych wagonów typu 2012N PESA, 
 - zmodernizowanie w Zakładzie Usługowo Remontowym kolejnych wagonów tramwajowych 
 105N w ramach Projektu – Etap I i wprowadzenie ich do eksploatacji, 
 - modernizacja w Modertrans Poznań Sp. z o.o. kolejnych wagonów tramwajowych, 
 - modernizacja 43 km torowisk i linii zasilających; 

 

 w ramach realizacji projektu Tramwaje Ślaskie S.A. w 2014 roku prowadziły prace 
budowlane na 20 zadaniach. Zakończono realizację 17 zadań. Nakłady inwestycyjne 
związane z ich realizacją wyniosły 107,75 mln zł.  

 W 2014 roku łącznie przebudowano 43 km torowisk tramwajowych, co stanowi 90% 
 zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w ramach Projektu – etap I. 

 W 2014 roku zmodernizowano 15 wagonów tramwajowych i dostarczono 29 nowych. 
 Łącznie nakłady inwestycyjne na tabor w związku z realizacją Projektu - etap I wyniosły 
 234,78 mln zł. Ogółem w latach 2009-2014 Spółka na realizację Projektu – etap I poniosła 
 nakłady inwestycyjne o łącznej wartości 434,89 mln zł, co stanowi wykonanie 91% jego 
 budżetu. 

 W ramach realizacji Projektu – etap II w 2014 roku Spółka prowadziła prace budowlane na 
 5 zadaniach. Nakłady inwestycyjne związane z realizacją w/w zadań wyniosły 2,31 mln zł; 

 wg stanu na dzień 31.12.2014r. Spółka eksploatowała 30 linii tramwajowych. Na liniach 
kursowało średnio 167 pociągów tramwajowych (222 wagony) dziennie, wykonując w skali 
roku pracę przewozową w wysokości 17.147 tys. wozokilometrów. 
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Główne kierunki rozwoju Spółki, wskazane przez Zarząd są następujące: 

 

 modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej oraz jej rozbudowa; 

 zakup nowych wagonów, modernizacja posiadanych wagonów tramwajowych, zakup 
używanych wagonów tramwajowych i ich modernizacja; 

 modernizacja budynków i budowli oraz wyposażenia technicznego Spółki.  
 

 

 

 

9. „EMC Silesia” Sp. z o.o.,  ul. Morawa 31, 40-353 Katowice. 

  

Kapitał zakładowy:                                                     13.802.000,00 zł 

 

Udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym:      19,36% tj.  2.673 udziały po 1.000,00 zł każdy   

 

    
Uchwałą nr 2/NZW EMC „Silesia” Sp. z o.o. z dnia 28.11.2014 r. został podwyższony kapitał 
zakładowy Spółki o łaczną kwotę 5.545.000,00 zł poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego 
przez: 

 Miasto Katowice w kwocie 3.939.00,00 zł (zarządzenie nr 2369/2014 Prezydenta Miasta 
Katowice z dnia 18.11.2014 r.), 

 EMC Instytut Medyczny S.A. w kwocie 1.606.000,00 zł. 
Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 02.04.2015 r. 

 
  

       Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

 
 
 
 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                   24.828.388,61  zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący srtatę netto                                               120.312,39 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            wzrost stanu kapitału własnego o kwotę                                                        5.425.561,17 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych wykazujący  

            zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                              22.039,89 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
 Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez Ernst & Young Audyt 
Polska Sp. z o.o. sp.k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych – nr 130. Kluczowym biegłym rewidentem reprezentującym Ernst & 
Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k. był Kluczowy Biegły Rewident – Leszek Lerch nr 9886. 
 
 Wg opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach  
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego 
działalności gospodarczej za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, jak też 
sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2014 roku; sporządzone zostało 
zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z 
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ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania 
finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz 
postanowieniami umowy Spółki. 
 
 Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 
1/05/2015 z dnia 07.05.2015 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników   
uchwałą nr 2 ZZW z dnia 07.05.2015 r.  
 W roku 2014 Spółka poniosła stratę w wysokości 120.312,39 zł, która pokryta zostanie 
zyskiem z lat przyszłych. 
 
 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 2014 Wskaźnik 
struktury  % 

2013 Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Aktywa trwałe 23.746 95,6 15.534 90,6 152,8 

Aktywa obrotowe 1.082 4,3 1.609 9,4 67,2 

Aktywa razem 24.828 100 17.143 100 144,8 

 
                                                                                                                                                                             [w tys. zł] 

PASYWA 2014 
  

Wskaźnik 
struktury  % 

2013 
  

Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika 
2014/2013% 

Kapitał własny 19.554 78,7 14.128 82,4 138,4 

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania 

5.274 21,2 3.015 17,6 174,9 

Pasywa razem 24.828 100 17.143 100 144,8 

 

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

Wyszczególnienie 2014 2013 Dynamika  
2014/2013 % 

Przychody ogółem 6.230 5.688 109,5 

Koszty ogółem 6.371 5.286 120,5 

Wynik finansowy netto (-)120 325 - 

 
 

c) analiza wskaźnikowa 

 

                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa -0,5 1,9 

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny -0,8 2,3 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto -2,0 6,2 
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Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
1,5 

 
3,1 

 
1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
1,5 

 
3,1 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

0,2 2,2 0,2 

  
 Powyższa analiza pokazuje, że Spółka pogorszyła wyniki ekonomiczno-finansowe w 
porównaniu do roku ubiegłego. Widoczny jest spadek podstawowych wskaźników ekonomiczno-
finansowych - wskazniki rentowności przyjmiją wartości ujemne z uwagi na poniesioną stratę; 
mimo to Spółka terminowo reguluje wymagalne zobowiązania.  

 

Sprawozdanie Zarządu i realizowana polityka Spółki: 

  
 
Zarząd  Spółki na dzień 31.12.2014 r. był jednoosobowy tj.:  

 Prezes Zarządu  – Pan Józef Tomasz Juros. 
 
Prokurentem Spółki był Jarosław Derejczyk (prokurent samoistny – prokura udzielona przez 
Zarząd Spółki). 
 
 Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za omawiany rok, 
wyniki ekonomiczne Spółki oraz ogólną sytuację kadrową.  

 

 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność medyczna, a w szczególności: 

 

 usługi w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej 
i poradni lekarza rodzinnego (POZ) w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia 
oraz usługi w oparciu o inne umowy o udzielanie świadczeń medycznych na rzecz osób 
fizycznych i instytucji, 

 usługi w zakresie diagnostyki i świadczeń medycyny pracy na rzecz osób fizycznych            
i instytucji; 

 usługi w zakresie promocji zdrowia, programów profilaktycznych na rzecz osób fizycznych    
i instytucji; 

 usługi w zakresie rehabilitacji, fizjo i fizykoterapii. 
 
 
 W 2014 roku pracownicy Spółki prowadzili działalność naukowo-badawczą i edukacyjną 
poprzez publikowanie prac o tematyce medycznej oraz prezentacje wyników własnych badań na 
zjazdach, konferencjach i wykładach. Dnia 28.11.2014 r. Spółka złożyła podanie do Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek: „Sposób i tester do 
określania sprawności psychofizycznej człowieka”.  
 
 W zakresie dotyczącym rozbudowy Szpitala Geriatrycznego, w okresie od dnia 24.07.2013 
r. do dnia 24.05.2014 r. Przedsiębiorstwo Budowlno-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie, na podstawie Umowy nr 8/2013 z dnia 26.06.2013 r. zrealizowało rozbudowę Szpitala 
o trzykondygnacyjny budynek, w którym zlokalizowano Centrum Badawczo-Rozwojowe wyrobów i 
usług ortopedycznych oraz dwa oddziały szpitalne. Dnia 12.06.2014 r. Spółka otrzymała 
pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części Szpitala i przeprowadzono pacjentów  do nowej 
części Szpitala, tym samym rozpoczęto jego użytkowanie. Jednocześnie, za względu na 
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niespełnienie wymogów bezpieczeństwa pożarowego wyłączono z użytkowania dwie kondygnacje 
(I i II piętro) starego budynku Szpitala. 
 W 2014 r. opracowany został przez Biuro Usług Projektowych Severyn Projekt arch. 
Grzegorz Seweryn projekt rozbudowy Szpitala Geriatrycznego (stary budynek) i przebudowa w 
zakresie dostosowania obiektu do zaleceń postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Dnia 30.12.2014 r. uprawomocniła się Decyzja nr 459 
z dnia 05.12.2014 r. zatwierdzająca ww. projekt i udzielająca pozwolenia na budowę. Rozbudowa i 
modernizacja  starego budynku Szpitala zostały uwzględnione w planie inwestycyjnym na 2015 r. 
 
 W związku z realizowaną budową w 2014 r. poniesiono nakłady inwestycyjne ze środków 
własnych w kwocie 2.027 tys. zł oraz nakłady inwestycyjne w kwocie 1.023 tys. zł w ramach 
umowy z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowanie budowy. Umowa ta przewiduje zwrot 40% 
poniesionych nakładów finansowych. W ramach umowy, EMC Silesia Sp. z o.o. złożyła do 
Ministerstwa Gospodarki dwa wnioski o płatność, które zostały rozpatrzone pozytywnie i Spółka 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 40% poniesionych wydatków kwalifikowanych na CBR, co 
stanowi kwotę 409 tys. zł. Środki te wpłynęły do Spółki w kwietniu i lipcu 2014 r.  
 
 W 2014 r. Spółka otrzymała także darowiznę o wartości 68 tys. zł od Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy w postaci sprzętu medycznego, który został zakupiony ze środków 
XXII finału FWOŚP w ramach akcji „Dla ratowania życia dzieci i dla godnej opieki medycznej 
seniorów”. 

 

 

 

  
 

10. Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.,  ul. Bytkowska 1B,  40-955 

Katowice. 

 

Kapitał zakładowy:                                                     50.000,00 zł 

 

Udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym:      28,00% tj. 56 udziałów po 250,00 zł każdy   

 

            
 

  Sprawozdanie finansowe obejmuje: 
 

 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                         775.612,21 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto                                             (-)20.610,16 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

  
Brak opinii i raportu biegłego rewidenta, ponieważ Spółka nie podlega obligatoryjnemu badaniu w 
rozumieniu art. 64. ustawy o rachunkowości.  
  
 W roku 2014 Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości  20.610,16 zł.  
  
 
 Analizując sytuację finansową i majątkową Spółki należy zwrócić uwagę na poniższe 
zestawienie głównych elementów sprawozdania finansowego: 
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a) struktura i dynamika majątku 

 
                                                                                                                                                                             [w tys. zł] 

AKTYWA 2014 Wskaźnik 
struktury  % 

2013 Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika 
2014/2013% 

Aktywa trwałe 0 0,0 0 - 0,0 

Aktywa obrotowe 775,6 100 801,0 100 96,8 

Aktywa razem 775,6 100 801,1 100 96,8 

 
                                                                                                                                                                             [w tys. zł] 

PASYWA 2014 
  

Wskaźnik 
struktury % 

2013 
  

Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Kapitał własny -18.789,4 - (-)18.768 - - 

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania 

19.565,0 2.522,5 
 

19.570 2.442,9 99,9 

Pasywa razem 775,6 100 801,1 100 85,6 

 

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

Wyszczególnienie 2014 2013 Dynamika  
2014/2013 % 

Przychody ogółem 0,0 19 - 

Koszty ogółem 20,5 2.759 0,7 

Straty nadzwyczajne 0,0 4.246,1 - 

Wynik finansowy netto (-)20,6 (-)6.990 0,3 

 
 
c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa -2,6 -872,6 

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny -0,1 -37,3 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto - - 

                                                                                     
                                                                                      

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
0,06 

 
0,06 

 
1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
0,06 

 
0,06 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

 
0,01 

 
0 

 
0,2 

    
 Powyższa analiza wskaźnikowa wskazuje na bardzo złą sytuację ekonomiczno-finansową 
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Spółki. Wszystkie wskaźniki przyjmują wartości niepoprawne; wskaźniki rentowności są na złym 
poziomie i odzwierciedlają ponoszoną przez Spółkę stratę; wskaźniki płynności są również na 
złych poziomach i świadczą o tym, że Spółka nie reguluje bieżących zobowiązań. 
 Stosownie do podanych informacji Spółka zaprzestała prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
  

  
Sprawozdanie Zarządu i realizowana polityka Spółki: 

  
 
Zarząd  Spółki na dzień 31.12.2014 r. był jednoosobowy tj.:  

 Prezes Zarządu  – Pan Piotr Kubica. 
  
 Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie  jest niepełne i nie zawiera wszystkich informacji, 
o których mowa w art.49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2009 roku Nr 152 poz.1223 z późn.zm.). W sposób lakoniczny przedstawia ono wyniki finansowe 
Spółki za 2014 rok. 
  
 Najistotniejszą informacją zamieszczoną w sprawozdaniu jest informacja o tym, że Spółka 
nie prowadziła w 2014 roku faktycznej działalności gospodarczej. Spółka osiągnęła przychody w 
wysokości 0,00 zł. W swoim Sprawozdaniu Zarząd Spółki nie przedstawił informacji o faktycznym 
stanie majątkowym spółki. Nie przedstawił informacji dotyczących sytuacji związanych z 
zaspokajaniem wierzycieli Spółki. 

 

 Cały czas prowadzone były wobec spółki postępowania egzekucyjne, w tym w 
szczególności postępowanie prowadzone przez Prezydenta Miasta Chorzów w zakresie podatku 
od nieruchomości. Na obecnym etapie brak jest możliwości i perspektyw prowadzenia dalszej 
działalności gospodarczej spółki. 
 
 Wszelkie kroki podejmowane przez miasto Katowice mające na celu zbycie udziałów, 
napotykały na negatywne działania ze strony głównego udziałowca. W tej sytuacji, konieczne było 
uzyskanie sądowej zgody na zbycie udziałów przez miasto Katowice.  
 
 W gazecie "Rzeczpospolita" ukazały się dwa ogłoszenia (w dniach 27.02.2013 r. i 
27.11.2013 r.), w których Prezydent Miasta Katowice zapraszał do składania ofert nabycia w 
przetargu publicznym udziałów spółki MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.  Termin składania 
ofert  upłynął w dniach 17.04.2013 r. i  17.01.2014 r.; nie wpłynęła żadna oferta.  
  
  
 
 

11. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. , ul. Wojewódzka 42,  40-026 
Katowice. 
 

Kapitał zakładowy:                                                     9.176.000,00 zł 

 

Udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym:     9,71% tj.  891 akcji po 1.000,00 zł każda   

 

            
  

 Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

 
 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
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 bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                  136.601.853,96 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                              9.885.648,16 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            wzrost stanu kapitału własnego o kwotę                                                        9.785.648,16 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych wykazujący  

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                          8.948.980,69 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

  
 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zostało poddane badaniu przez biegłych 
rewidentów. Badanie zostało przeprowadzone przez REWIDO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 
ul. Dobra 13, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 
numerem 2302. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie był Pan Ireneusz 
Wójciga – numer ewidencyjny 11027. 
 Zdaniem biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelnie i jasno 
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz wyniku 
finansowego. Sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest również 
zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
Statutu Spółki. 
 
 Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 
5/2015 z dnia 25.05.2015 oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 
ZWZ z dnia 17.06.2015 r.  
  
 W roku 2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 9.885.648,16 zł, przeznaczając go 
na następujące cele: 

 na kapitał zapasowy – 9.785.648,16 zł, 

 na podwyższenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 100.000,00 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 2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Aktywa trwałe 85.910 62,9 85.701 74,0 100,2 

Aktywa obrotowe 50.692 37,1 30.092 26,0 168,4 

Aktywa razem 136.602 100 115.793 100 117,9 

 
                                                                                                                                                                             [w tys. zł] 

PASYWA 2014 Wskaźnik 
struktury % 

2013 
  

Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Kapitał własny 81.712 59,8 71.926 62,1 113,6 

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania 

54.890 40,2 43.867 37,9 125,1 
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Pasywa razem 136.602 100 115.793 100 117,9 

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

Wyszczególnienie 2014 2013 Dynamika  
2014/2013 % 

Przychody ogółem 30.744 23.579 130,4 

Koszty ogółem 20.721 15.826 130,9 

Wynik finansowy netto 9.886 7.616 129,8 

 
 

c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 7,2 6,6 

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 13,7 11,8 

Rentowność brutto Zysk brutto / sprzedaż netto 69,9 65,1 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 41,1 40,1 

                                                                                
                                    
                                                  

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
5,7 

 
12,4 

 
1,2 – 2,0  

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
5,6 

 
12,3 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

4,7 11,4 0,2 

 
                                                                                                                                                                          
 Powyższa analiza pokazuje, że relacje ekonomiczno-finansowe są stabilne; nie istnieje 
zagrożenie co do możliwości kontynuacji działalności Spółki w roku następnym; Spółka terminowo 
reguluje wymagalne zobowiązania.  

   

 

 

Sprawozdanie Zarządu i realizowana polityka Spółki: 
  
 

Zarząd  Spółki na dzień 31.12.2014 r. był następujący:  

 Pan Piotr Wojaczek   - Prezes Zarządu, 

 Pan Jacek Nowak   - Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa, 

 Pan Andrzej Zabiegliński  - Wiceprezes Zarządu – Członek Zarządu, 

 Pan Jerzy Łoik   - Wiceprezes Zarządu – Członek Zarządu, 

 Pan Mirosław Bubel   - Wiceprezes Zarządu – Członek Zarządu, 

 Pani Ewa Stachura-Pordzik - Wiceprezes Zarządu – Członek Zarządu. 
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 Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za omawiany rok, 
wyniki ekonomiczne Spółki oraz ogólną sytuację kadrową.  
 

 
Działalność Spółki za omawiany rok: 
 
Podobnie jak w latach poprzednich, działalność Spółki koncentrowała się na: 

 promocji i marketingu, których celem jest przekonanie inwestorów do podejmowania 
działalności gospodarczej na obszarze strefy;  

 zagospodarowaniu terenów strefy poprzez: 
a) wykonywanie czynności administracyjnych przynależnych zarządzającemu, 
b) prowadzenie przetargów w celu wyłonienia podmiotów gospodarczych, które otrzymują 
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na  terenie strefy, 
c) przygotowanie działek dla nowych inwestorów m.in. poprzez opracowanie projektów 
zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów, itp., 
d) finansowanie zadań inwestycyjnych w strefie z zakresu infrastruktury  technicznej; 

 udzielaniu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie; 

 bieżącej kontroli podmiotów w zakresie zgodności prowadzonej przez te firmy działalności 
gospodarczej z warunkami zezwolenia; 

 uzyskiwaniu wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych i finansowych dotyczących 
specjalnych stref ekonomicznych; 

 realizacji zadań wynikających z Regulaminu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 

 podejmowaniu pozostałych czynności mieszczących się w zarządzaniu Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną; 

 zarządzaniu majątkiem własnym Spółki. 
 
W efekcie działań Spółki uzyskano w 2014 r . następujące rezultaty: 

 zrealizowano zaplanowane inwestycje w majątku Spółki zarządzającej w Żorach i Tychach 
oraz poniesiono wydatki na rozbudowę infrastruktury technicznej w strefie, 

 przeprowadzono przetargi i rokowania dla 59 nowych projektów inwestycyjnych, z których 
58 uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, a 
wielkość zadeklarowanych inwestycji wynosi prawie 2,5 mld zł. 

 
 
Przewidywane kierunki rozwoju Spółki: 
 
 Podstawowym produktem, który oferuje Spółka jest teren przeznaczony pod przyszłą 
inwestycję. Na mocne, bądź słabe strony przy ocenie takiego „produktu” mają zasadniczy wpływ 
czynniki o charakterze globalnym, niejednokrotnie niezależne od działań Spółki, tj. czynniki 
gospodarczo-społeczne.  
 
 Jednakże z przedstawionej w sprawozdaniu analizie SWOT wynika, iż mocne strony Spółki 
oraz potencjalne szanse wg. przeprowadzonej analizy otoczenia i warunków działania Spółki 
wyraźnie przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami. Pozwala to przyjąć, że w przyszłych latach 
Spółka z powodzeniem będzie realizowała swoje strategiczne oraz bieżące zadania 
 
 
 
 

12. „BINGO CENTRUM” Sp. z o.o. , ul. Ordona 7,   40-164  Katowice. 

  

Kapitał zakładowy:                                                     10.272.600,00 zł 
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Udział Miasta Katowice w kapitale zakładowym:      7,62%  tj.  2.610 udziałów po 300,00 zł każdy   

     

 

   Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

 
 
 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                    19.583.593,13 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                                 154.360,11 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            wzrost stanu kapitału własnego o kwotę                                                           154.360,11 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych wykazujący  

            zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                             924.668,08 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

  
 Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 zostało przeprowadzone przez 
kluczowego biegłego rewidenta Panią Grażynę Dittrich, wpisanego na listę biegłych rewidentów 
pod nr 10955, z firmy FINANS – SERVIS Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Spółka z o.o., 
Grupa Finans-Servis z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 30 (nr ewidencyjny 205).  
 W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i 
objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za okres od 
1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,sporządzone zostało, w istotnych aspektach zgodnie z zasadami 
rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 
 
 Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 
finansowego biegły rewident zwrócił uwagę, że: 
w punkcie 5 wprowadzenia do tego sprawozdania Zarząd Spółki stwierdził, iż w roku 2015 jej 
działalność gospodarcza będzie kontynuowana, natomiast w latach następnych mogą wystąpić 
okoliczności zagrażające jej kontynuacji, okoliczności te, wynikające z ograniczeń dotyczących 
prowadzenia salonów gier na automatach przewidzianych w ustawie z dnia 21 listopada 2009 roku 
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) Zarząd Spółki przedstawił w ust. 8 
„dodatkowych informacji i objaśnień” tego sprawozdania: 
„Nie ma niepewności co do możliwości kontynuowania działalności w 2015 roku, ponieważ spółka 

posiada zezwolenia Ministerstwa Finansów do prowadzenia działalności hazardowej w salonach 
gier oraz trzy koncesje Ministra Finansów na prowadzenie przez spółkę kasyn gry w Bielsku-Białej, 
Częstochowie i Jastrzębiu Zdroju. W latach następnych może dojść do ograniczenia działalności 
spółki ze względu na wygasającą ważność zezwoleń na prowadzenie salonów gier i brak 
pewności, co do uzyskania kolejnych koncesji na prowadzenie kasyn. W marcu 2015 roku wygasa 
zezwolenie na prowadzenie salonu gier w Zabrzu, w sierpniu 2015 roku wygasa zezwolenie na 
prowadzenie salonu gier w Bielsku-Białej, a w styczniu 2016 roku na prowadzenie salonu gier w 
Sosnowcu. Uzyskane koncesje na kasyna gry w 2011 roku w Bielsku Białej wygasają w dniu 
07.07.2017 r., w Częstochowie – w dniu 07.07.2017 r.  i w Jastrzębiu Zdroju – w dniu 02.08.2017 r. 

  
 

 Biorąc pod uwagę zasadę ostrożności wyceny – Zarząd Spółki podobnie jak w roku 

ubiegłym zdecydował się na dokonanie w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 
odpisów aktualizujących wartość innych środków trwałych, w wysokości 311.922,00 zł. Odpis 
dotyczy innych środków trwałych - głównie automaty do gier.” 
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 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników uchwałą nr 5/2015 ZZW z dnia 26.06.2015 r.  
 W roku 2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 154.360,11 zł, przeznaczając go w 
całości na kapitał zapasowy. 
 
 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 2014 Wskaźnik 
struktury  % 

2013 Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Aktywa trwałe 12.959 66,2 14.824 77,8 87,4 

Aktywa obrotowe 6.624 33,8 4.220 22,2 156,9 

Aktywa razem 19.583 100 19.044 100 102,8 

 
                                                                                                                                                                             [w tys. zł] 

PASYWA 2014 
 

Wskaźnik 
struktury % 

2013 
 

Wskaźnik 
struktury % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Kapitał własny 18.075 92,2 17.921 94,1 100,9 

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania 

 
1.508 

 
7,8 

 
1.123 

 
5,9 

 
134,2 

Pasywa razem 19.583 100 19.044 100 102,8 

 

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

Wyszczególnienie 2014 2013 Dynamika  
2014/2013 % 

Przychody ogółem 126.560 106.794 118,5 

Koszty ogółem 126.310 106.526 118,5 

Wynik finansowy netto 154 417 36,9 

 
 

c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 0,8 2,2 

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 0,9 2,3 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 0,1 0,4 

                                                                                     
                                                                                      

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
4,4 

 
3,7 

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

 
4,3 

 
3,6 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

2,1 2,0 0,2 

  Osiągnięty w roku obrotowym zysk powoduje, że wszystkie wskaźniki za ten okres 
przyjmują wartości dodatnie. Porównanie wskaźników płynności finansowej z pożądanymi 
wielkościami pokazuje, że Spółka terminowo reguluje wymagalne zobowiązania.  

   

 

Sprawozdanie Zarządu i realizowana polityka Spółki: 
  
 
Zarząd  Spółki na dzień 31.12.2014 r. był jednoosobowy tj.:  

 Prezes Zarządu  – Pani Irena Sobczak. 

  

 Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za omawiany rok, 
wyniki ekonomiczne Spółki oraz ogólną sytuację kadrową.  

  
 W dniu 12 grudnia 2014 roku na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników został podwyższony kapitał zakładowy Spółki poprzez podniesienie wartości jednego 
udziału ze 120, 00 zł do 300,00 zł za jeden udział. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało 
dokonane poprzez przeniesienie kwoty 6.163.560,00 zł z kapitału zapasoweg; w wyniku zmiany 
wartości jednego udziału, kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2014 r. wynósł 10.272.600,00 zł. 

 

 Na koniec 2014 r. Spółka prowadziła działalność: 

 w 3 salonach gier na automatach (Bielsko-Biała, Sosnowiec, Zabrze), 
 w 3 kasynach gry (Bielsko-Biała, częstochowa, Jastrzębie Zdrój). 

 

 Możliwości rozwoju działalności operacyjnej Spółki w chwili obecnej ograniczone są 
wyłącznie do maksymalnego wykorzystania potencjału posiadanych kasyn, przy zachowaniu 
racjonalnych kosztów ich funkcjonowania. Działania te dotyczyć będą również ostatnich 
działających salonów gier Spółki, do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich prowadzenie.  

 

 Spółka widzi duże zagrożenie swojej działalności w postaci nielegalnej eksploatacji maszyn 
i urządzeń do gier przez nieuprawnione podmioty. 

 

 Działania Spółki w 2015 roku i w latach następnych będą ukierunkowane na rozwój 
działalności w kasynach, na budowaniu przewagi konkurencyjnej głównie w zakresie  
proponowanego, stale doskonalonego standardu obsługi gości oraz bogatej ofercie gier. 

 

 
 
 
 
13. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ,  Al. Korfantego 28,  40-161  Katowice. 

 

 

 

Kapitał zakładowy:                  137.099.300,00 zł 

Udział Miasta Katowice:           4,89%  tj. 67.037 sztuk akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda 

 

(docelowy udział miasta Katowice w kapitale zakładowym to ok 9-11%). 

 

 

 W 2014 r. dokonano zmiany w Statucie Spółki. Zmiana dotyczyła obniżenia kapitału 
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zakładowego o 30 tys. zł. w drodze umorzenia akcji własnych Spółki. Postanowieniem Sądu 
Rejonowego Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 
12.01.2015 r. dokonano obniżenia kapitału zakładowego. 

 

       
 

 Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

 
 
 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą                  578.914.453,25 zł, 

 rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto                                            19.010.793,31 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące  

            wzrost stanu kapitału własnego o kwotę                                                      18.570.793,31 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych wykazujący  

         zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę                                          47.263.862,78 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

  
 Badanie sprawozdania przeprowadził biegły rewident Pan Piotr Kołodziejczyk (nr 
ewidencyjny 9324),  z firmy „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach (lista KIBR nr 660). 
 
 W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla 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 jednostki. 
 
 Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorcza uchwałą nr 
6/2015 z dnia 27.05.2015 r. oraz zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 
2/06/2015 z dnia 22.06.2015 r.  
  
 
 W roku 2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 19.010.793,31 zł, przeznaczając go 
na następujące cele: 

 na zwiększenie kapitału zapasowego  -   1.520.863,46  zł  tj. 8% zysku netto, 

 na Fundusz Świadczeń Socjalnych      -      440.000,00 zł, 

 na zwiększenie kapitału rezerwowego -  17.049.929,85 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 2014 Wskaźnik 
struktury  % 

2013 Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika 
2014/2013 % 
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Aktywa trwałe 511.798 88,4 367.208 76,9 139,4 

Aktywa obrotowe 67.116 11,6 109.833 23,1 61,1 

Aktywa razem 578.914 100 477.041 100 121,3 

                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                             [w tys. zł] 

PASYWA 2014 
  

Wskaźnik 
struktury  % 

2013 
  

Wskaźnik 
struktury  % 

Dynamika 
2014/2013 % 

Kapitał własny 355.394 61,4 336.823 70,6 105,5 

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania 

223.520 38,6 140.218 29,4 159,4 

Pasywa razem 578.914 100 477.041 100 121,3 

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

Wyszczególnienie 2014 2013 Dynamika 
 2014/2013  % 

Przychody ogółem 117.714 109.532 107,5 

Koszty ogółem 95.472 97.708 97,7 

Wynik finansowy netto 19.010 8.964 212,1 

 

 
c) analiza wskaźnikowa 
 
                                                                                                                                                                            [w %] 

Wskaźniki rentowności Wyliczenie 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA) Zysk netto / aktywa 3,3 1,8 

Rentowność kapitału (ROE) Zysk netto / kapitał własny 18,7 2,6 

Rentowność brutto Zysk brutto / sprzedaż netto 22,1 12,4 

Rentowność netto (ROS) Zysk netto / sprzedaż netto 18,9 9,4 

                                                                                     
                           
                                                            

Wskaźniki płynności Wyliczenie 2014 2013 Norma 

Wskaźnik płynności I Aktywa obrotowe ogółem / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
1,4 

 
2,59 

 
1,2 – 2,0 

Wskaźnik płynności II Aktywa obrotowe ogółem – zapasy / 
zobowiązania krótkoterminowe 

 
1,4 

 
2,54 

 
1,0 – 1,2 

Wskaźnik płynności III  Inwestycje krótkoterminowe / 
zobowiązania krótkoterminowe  

0,8 2,06 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.   
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Sprawozdanie Zarządu i realizowana polityka Spółki: 
  
Zarząd  Spółki na dzień 31.12.2014 r. był następujący:  

 Pan Artur Tomasik              –  Prezes Zarządu, 

 Pan Leszek Budka   –        Wiceprezes Zarządu, 

 Pan Tomasz Błaszczyk        –        Członek Zarządu, 
 Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie przedstawia działalność Spółki za rok 2014 oraz 
ogólny stan branży lotniczej, w której Spółka funkcjonuje. 

 W sprawozdaniu przedstawione zostały wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki, ogólna 
sytuacja kadrowa, inwestycje oraz przewidywane kierunki rozwoju Spółki.  
 
 Podobnie jak w latach ubiegłych, jednym z głównych celów GTL S.A. jest sprawne 
przeprowadzenie i zakończenie największego w historii katowickiego lotniska programu 
inwestycyjnego, mającego na celu poprawę jakości świadczonych usług lotniskowych w Katowice 
Airport i stworzenie warunków do dalszego rozwoju w oparciu o nowoczesną infrastrukturę 
lotniskową i terminalową.  
 W roku 2014 GTL S.A. kontynuowało realizację największego w historii portu programu 
inwestycyjnego, obejmującego budowę nowej drogi startowej. Ukończenie tej inwestycji jesienią 
2014 r., a także realizacja inwestycji budowy nowego terminalu przylotowego oraz płyt 
postojowych, to znak zmieniającej się rzeczywistości w Katowice Airport.  

 

 W listopadzie 2014 r. zakończyła się największa inwestycja w historii Katowice Airport – 
budowa nowej drogi startowej o długości 3,2 km i szerokości 45 metrów. Budowa nowej drogi 
startowej była realizowana w ramach projektu pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa            
i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Jednym z zadań tego przedsięwzięcia była 
ukończona w czerwcu 2013 r. budowa płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacja dróg 
kołowania. Całkowita wartość całej inwestycji to 275 mln zł. Projekt realizowany jest przy wsparciu 
środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program ten obejmuje znaczące inwestycje, 
realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 
Polski. Wartość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Inwestycje te 
zostaną oddane do użytku w 2015 r., co zapoczątkuje nowy etap rozwoju lotniska.  
 
 Na tle skutecznej realizacji strategii inwestycyjnej, rok 2014 był także najlepszy w historii 
lotniska pod względem obsłużonych pasażerów. Mapa połączeń z Katowice Airport obejmowała 80 
destynacji. Otwarto 10 nowych połączeń czarterowych do Gruzji (Batumi), Dubrownika 
(Chorwacja), Czarnogóry (Podgorica), Kefalonii, Thassos, Lefkady, Itaki, na Półwysep Peloponez 
(Grecja), Ibizę (Hiszpania) oraz do Alabanii. W ruchu regularnym uruchomiono 3 nowe kierunki: 
Glasgow, Maastricht, Belfast oraz ogłoszono 3 kolejne połączenia na rok 2015: Bolonia, Bristol        
i Larnaka.   

 

 W 2014 roku w segmencie ruchu czarterowego w porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost 
w liczbie przewiezionych pasażerów prawie o 30%, a wykonanych operacjach – 26%. Statystyki te 
pokazują, że Katowice Airport, konsekwentnie umacniając pozycję lidera w zakresie ruchu 
charterowego, realizuje strategiczne cele w tym obszarze. Podobnie rozwój cargo lotniczego w 
Katowice Airport stanowi jeden z priorytetów GTL S.A., co przekłada się na prawie 50% wzrost 
przewiezionego frachtu w 2014 r. w stosunku do roku ubiegłego. W tych dwóch obszarach 
Katowice Airport jest niekwestionowanym liderem wśród regionalnych portów lotniczych. 

  
 Ogółem, w całym 2014 roku zostało przewiezionych 2.695.732 pasażerów, co stanowi 6% 
wzrost w liczbie przewiezionych pasażerów. 
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Przewidywany rozwój GTL S.A.  

 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, Spółka będzie się skupiała na zakończeniu największego 
w historii lotniska programu inwestycyjnego.  

  
 W zakresie rozwoju ruchu czarterowego celem GTL S.A. jest zbudowanie Centrum 
Czarterowego Polski oraz coroczne poszerzanie siatki połączeń zarówno w sezonie zimowym jak     
i letnim, w tym o wakacyjne trasy dalekodystansowe. 
 Spółka będzie także podejmować działania mające na celu umocnienie pozycji lotniska o 
silnej przewadze segmentu czarterowego w Polsce  i silnej pozycji rynkowej w tym segmencie. 
Realizacja tych zamierzeń następuje poprzez współpracę z największymi touroperatorami oraz 
liniami czarterowymi na rynku polskim, takimi jak np. Bióro Podróży Itaka, Rainbow Tours, TUI, 
Exim Tours. W tym segmencie GTL S.A. upatruje w szczególności możliwości rozwoju działalności 
lotniskowej. 

 

 

 W zakresie rozwoju siatki połączeń pasażerskich w najbliższych latach priorytetem GTL S.A. 
jest rozbudowa siatki połączeń regularnych poprzez zacieśnianie współpracy z aktualnie 
operującymi z lotniska liniami regularnymi, w tym z głównym bazowym przewoźnikiem                    
– niskokosztową linią lotniczą Wizz Air, największą linią niskokosztową w Europie – Ryanair oraz 
przewoźnikami tradycyjnymi – Luftahnsą i  PLL LOT. 
 
 Ponadto GTL S.A. systematycznie poprawi jakość obsługi pasażerów biznesowych poprzez 
wprowadzanie nowych usług, jak business longue i fest track, jak również poprzez wdrożenie 
systemu Happy or Not, narzędzia umożliwiającego korzystającym z terminali ocenę jakości kontroli 
pasażerskiej oraz obsługi w poszczególnych obszarach. 

 

 

 W kolejnych latach GTL S.A. będzie aktywnie i systematycznie pozyskiwał klientów              
z obszaru swojego oddziaływania, w tym klientów z regionu Czech i Słowacji. W zakresie rozwoju 
cargo GTL S.A. będzie podejmować działania mające na celu realizowanie z Katowice Airport 
kolejnych czarterów cargo wykonywanych na szerokokadłubowych statkach powietrznych. Nadto 
GTL S.A. będzie zacieśniać współpracę z firmami kurierskimi. 

 

 

 Celem działań inwestycyjnych i marketingowych jest umocnienie pozycji Katowice Airport 
jako portu o wysokiej jakości usług, nowoczesnej infrastrukturze, konkurencyjnego cenowo, bardzo 
dobrze skomunikowanego, znajdującego się w największym obszarze oddziaływania lotniska         
w Polsce Południowej. Spółka będzie wykorzystywała swoje zasoby i silne strony oraz szanse 
rynkowe, by budować przewagę konkurencyjną i cenową nad sąsiadującymi portami. 

  
  
 
 
14. IDEON S.A.,  ul. Paderewskiego 32C,  40-282 Katowice. 
 
 
Kapitał zakładowy:                     343.490.781,00 zł    

Udział Miasta Katowice:          0,32%  tj. 1.115.423 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

 
 
 Rada Miasta Katowice w dniu 19.12.2012 r. podjęła uchwałę Nr XXX/695/12 w sprawie 
zbycia akcji Ideon S.A. tj. zbycia 1.115.423 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po 
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cenie nie niższej niż 0,25 zł za każdą akcję, czyli za łączną cenę nie niższą niż 278.855,75 zł.  
 
 W dniu 30 sierpnia 2013 r. Prezydent Miasta Katowice wydał zarządzenie nr 1712/2013 w 
sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zbycia akcji Ideon S.A.  
  
 Akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, bieżący kurs akcji wynosi 0,01 zł 
za akcję (stan na dzień 08.10.2015 r.). 
 
 

15. REGNON S.A. ul. Paderewskiego 32C,  40-282 Katowice. 
 
 
Kapitał zakładowy:                     47.720.400,00 zł    

Udział Miasta Katowice:          0,007 %  tj.  32.071 sztuk akcji o wartości nominalnej  0,10 zł każda 

 
 Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X 
Gospodarczy z dnia 14.12.2011 r. o zatwierdzeniu układu, Miasto Katowice objęło 32.071 sztuk 
akcji o łącznej wartości nominalnej 3.207,10 zł i łącznej cenie emisyjnej 128.284,00 zł w ramach 
konwersji wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu. 
 
 Rada Miasta Katowice uchwałą nr XXVI/576/12 z dnia 12.09.2012 r. uchwaliła przejęcie 
przez Miasto ww. akcji.  Przedmiotowe akcje są zdeponowane na rachunku maklerskim Miasta 
Katowice. 

 

 Akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, bieżący kurs akcji wynosi 1,21 zł 
za akcję (stan na dzień 08.10.2015 r.). 

 


