
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

I. Informacje ogólne: 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spó łka z o.o. we Włocławku przy 
ul. Toruńskiej 146. 

2. Podstawowy przedmiot dzia łalności spółki to: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 
PKD-37.002; pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody-PKD-36.00.Z. 

3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze S ądowym w Sądzie Rejonowym 
w Toruniu, VII Wydział  Gospodarczy KRS, pod numerem 0000031648. 

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

5. Przyj ęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa si ę  z rokiem kalendarzowym i trwa 
12 kolejnych pe łnych miesięcy kalendarzowych. 

6. Sprawozdanie finansowe spó łki podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie 
art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowo ści. 

7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania dzia łalności 
gospodarczej przez spó łkę  przez co najmniej 12 kolejnych miesi ęcy i dłużej. Nie są  nam 
znane okoliczno ści, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez 
spółkę  działalności. 

II. Omówienie przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści: 

1. Aktywa i pasywa wyceniane są  przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowo ści, 
w sposób przewidziany ustawą  o rachunkowo ści. 

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz warto ści niematerialnych 
i prawnych spó łka przyj ęła następuj ące ustalenia: 

- składniki maj ątku o przewidywanym okresie u żytkowania d łuższym niż  rok i wartości 
początkowej równej lub ni ższej niż  3.500 zł  spółka zalicza bezpo średnio w koszty 
zużycia materiałów, jednocześnie wprowadza sk ładnik do ewidencji pozabilansowej, 

- sprzęt komputerowy oraz sieci wodno-kanalizacyjne bez wzgl ędu na warto ść  zalicza 
się  do środków trwałych, 

- środki trwałe o warto ści początkowej powyżej 3.500 zł  amortyzowane są  
proporcjonalnie do okresu ich używania, z zastosowaniem liniowej metody 
amortyzacji, wg stawek zawartych w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych", 
stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
z wyj ątkiem sieci kanalizacyjnych, dla których stosuje si ę  stawkę  3,5%, 

- warto ści niematerialne i prawne i sprz ęt komputerowy o warto ści jednostkowej do 
3.500 zł  odpisuje się  jednorazowo w pe łnej ich warto ści w koszty w miesi ącu przyj ęcia 
do używania, natomiast o warto ści wyższej są  amortyzowane proporcjonalnie do 
okresu ich używania, 



- dla środków trwa łych wspó łfinansowanych z funduszy europejskich (FS), 
wytworzonych w ramach I Projektu zaliczonych do grup 4-8 KST zastosowano 
współczynnik 0,5; a zaliczonych do grupy „sieci i przy łącza wodociągowo 
kanalizacyjne" stosuje si ę  stawki w wysoko ści 4,5%, 3,5%, 

- dla środków trwałych wspó łfinansowanych z funduszy europejskich (FS), 
wytworzonych w ramach II oraz III Projektu zaliczonych do grup 3-8 KST 
zastosowano wspó łczynnik 0,5; a zaliczonych do grupy „2" oraz zbiorników z grupy 
„1" stosuje się  stawkę  w wysokości 2,5%. 

3. Aktywa finansowe spó łka wycenia w cenie nabycia, z uwzgl ędnieniem ewentualnej utraty 
ich wartości. 

4. Stany i rozchody, obj ętych ewidencj ą  ilościowo-warto ściową  materiałów, spółka wycenia 
w cenach nabycia ustalonych przy zastosowaniu metody ElFO. 

5. Nie kompensuje się  ze sobą  rezerw i aktywów z tytu łu odroczonego podatku dochodowego. 

6. Do ustalenia różnic kursowych i wyceny jednostka stosuje sposób podatkowy. 

7. Dla zrealizowanych projektów wspó łfinansowanych ze środków Funduszu Spójno ści, 
zasady (polityka) rachunkowo ści zostały dostosowane do specyfiki funduszy europejskich. 
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