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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW STARGARD Sp. z o. o. 

ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. 
 
 

I. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie wystąpiły     
w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego. 
 

ZZO Stargard Sp. z o.o. powstała na mocy Uchwały nr XXXIV/373/09 Rady Miejskiej     

w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2009 r. Kapitał własny Spółki wynosi          

na dzień bilansowy 18.188.372,83 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów sto 

osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 83/100), w tym: 

a) Kapitał podstawowy wynosi 22.605.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa 

miliony sześćset pięć tysięcy 00/100) i stanowi on 22.605 (słownie: dwadzieścia dwa 

tysiące sześćset pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie złotych: 

jeden tysiąc 00/100). Wszystkie udziały w kapitale Spółki obejmuje Gmina – Miasto 

Stargard. Pokrycie udziałów nastąpiło: 

- wpłatą gotówkową w wysokości  2.150.000,00  zł  (słownie złotych: dwa miliony sto 

pięćdziesiąt tysięcy 00/100),   

- aportem wydzielonej części majątku z MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie, stanowiącą 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa w wysokości 20.455.000,00 zł (słownie 

złotych: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).  

b) Kapitał zapasowy po rozliczeniu straty bilansowej z 2019 r. na podstawie Uchwały    

Nr 04/2020 z dnia 17.06.2020 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZZO 

Stargard Sp. z o. o., wynosi zero. 

c) nierozliczona strata z lat ubiegłych w kwocie 4.747.426,34 zł (słownie złotych: 

cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia 

sześć 34/100),  

d) zysku netto z roku 2020 w wysokości 330.799,17 zł (słownie złotych: trzysta 

trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 17/100), 

 

Stosownie do art. 213 §1  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych – kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki sprawuje 3-osobowa Rada 

Nadzorcza w składzie: 
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- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Ksiądz 

- Sekretarz Rady Nadzorczej – Grzegorz Polak 

- Członek Rady Nadzorczej – Artur Wiśniewski 

Stosownie do art. 201 Ustawy – Kodeks spółek handlowych, całością prac Spółki 

kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd Spółki.  Skład Zarządu czwartej  kadencji    

w latach 2018-2021 zgodnie z Uchwałą Nr 10/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

z dnia 28 czerwca 2018 r. jest jednoosobowy. Na mocy Uchwały Nr 10/2018 Rady 

Nadzorczej ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 28.05.2018 r., Prezesem Zarządu jest Sebastian 

Szwajlik.  

W okresie sprawozdawczym Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. 

skutecznie i sprawnie gospodaruje swoim majątkiem, zapewniając konkurencyjność cenową 

i jakościową świadczonych usług w zakresie zagospodarowania odpadów.  

 

II. Przewidywany rozwój jednostki 

 

ZZO Stargard Sp. z o. o. zakłada kontynuowanie działalności. Od września 2014 r. 

funkcjonuje Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych      

w Łęczycy. 

Odpady komunalne podlegają procesowi technologicznemu, przez co ilość odpadów 

bezpośrednio składowanych na kwaterze jest mniejsza. Spełnione są wymagania w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania.       

W roku 2020 osiągnięto wymagane przepisami, poziomy odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych. 

Najistotniejszymi zadaniami Spółki było dotrzymanie norm czystości środowiska 

wyznaczonych przepisami prawa oraz zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych. Istotną sprawą było zachowanie płynności finansowej w celu obsługi 

posiadanego zadłużenia. W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała cele, które 

zostały przed nią postawione. 

 

III. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

Spółka nie prowadzi innowacyjnych badań naukowych. Wybudowana 2014 roku 

„Instalacja mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów” w Łęczycy 

unowocześniła procesy recyklingu odpadów zbieranych w zdecydowanej większości             

z miasta Stargard oraz spowodowała ograniczenie masy odpadów przekazywanych             

do składowania. W celu zwiększenia poziomów  odzysku  w   2017  roku  wybudowano  małą 
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 linię sortowniczą w istniejącej hali sortowni odpadów. W ramach realizacji zapisów 

dotyczących przedmiotu  działalności  prowadzony   jest  monitoring  wód  gruntowych            

i   odcieków w celu  dokumentowania neutralności Instalacji w Łęczycy gmina Stara Dąbrowa 

na środowisko naturalne. Działania te wpływają na koszty działalności w stopniu 

umiarkowanym. W 2020 roku na instalacji MBU w Łęczycy zmodernizowano zbiornik 

ścieków deszczowych i technologicznych, wybudowano plac magazynowania odpadów oraz 

zakupiono rozdrabniacz wielowałowy do odpadów bio-kuchennych. 

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

Spółka za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. uzyskała zysk netto w wysokości     

330,8 tys. zł. Analiza cash-flow wskazuje zwiększenie środków finansowych na dzień          

31 grudnia 2020 w stosunku do roku ubiegłego  o 457,5 tys. zł, co informuje o  braku ryzyka 

w płaceniu bieżących zobowiązań, w tym budżetowych. Stwierdza się brak zagrożenia 

działalności w latach następnych. Spółka w 2020 roku nie korzystała z kredytu na działalność 

bieżącą. Działania inwestycyjne prowadzone w 2020 roku i zakup środków trwałych 

sfinansowane zostały w całości ze środków własnych. Na inwestycje i zakup środków 

trwałych w 2020 r. Spółka wydała 563,5 tys. zł. 

 

W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych Spółka wspomagała się  

pożyczkami z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie oraz kredytem 

inwestycyjnym w banku GBS w Barlinku. 

 

Obsługa zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym spłata odsetek i rat kapitałowych 

odbywała się terminowo, zgodnie z podpisanymi umowami. W bilansie na dzień      

31.12.2020 r. wykazuje  dwie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie oraz kredyt inwestycyjny    

z GBS w Barlinku, w tym do spłaty rat kapitałowych pozostało: 

- pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie z 2013 r. – 9.735.331,00 zł, 

- kredyt w GBS w Barlinku z 2013 r. – 389.844,00 zł, 

- pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie z 2016 r. – 3.169.720,00 zł. 

 

Wskaźniki relacji ekonomiczno-finansowych 
 
Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółki i ich kształtowanie się              

w analizowanym okresie sprawozdawczym w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia 

poniższa tabela. 
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LP. NAZWA WSKAŹNIKA SPOSÓB WYLICZENIA 
 

2019 2020 

 
1. 

 
Wskaźnik płynności 

Io 

Aktywa obrotowe ogółem 
Zobowiązania krótkoterminowe 

 
0,88 1,15 

 
2. 

 
Wskaźnik płynności 

I Io 
 

Aktywa obrotowe –zapasy 
Zobowiązania krótkoterminowe 

 

0,86 
1,14 

 

 
3. 

 
Wskaźnik płynności 

I I Io 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
Zobowiązania krótkoterminowe 

 

0,55 0,76 

 
4. 

Ogólny poziom 
zadłużenia 

Zobowiązania krótko. i długoterminowe 
Majątek ogółem ( aktywa ) 

 
% 

 
51,43 

 

 
  47,08 

 

5. 

Pokrycie aktywów 
trwałych kapitałem 

własnym i rezerwami 
długoterminowymi 

Kapitały własne + rezerwy 
Aktywa trwałe 

 

 
% 

 
57,16 

 
63,54 

 
6. 

 
Trwałość struktur 

finansowania 

Kapitały własne + rezerwy + 
zobowiązania długoterminowe 

Suma aktywów 
 

 
 

% 

 
 

82,84 

 
 

85,44 
 

7. 
Wyposażenie 

przedsiębiorstwa w 
kapitał własny 

Kapitały własne  
Pasywa ogółem 

 
% 46,04 48,90 

8. Kapitał pracujący 
Majątek obrotowy – zobowiązania 

krótkoterminowe 
tys. zł -826,3 801,2 

9. 
Rentowność 

sprzedaży (ROS) 

Zysk netto       x         100 
Przychody ze sprzedaży + 

zrównane z nimi 
% -39,41 2,03 

10. 
Rentowność 
działalności 
operacyjnej 

Zysk z działalności operacyjnej  x  100 
Przychody ze sprzedaży + 

Pozostałe przychody operacyjne 
% -37,1 4,94 

11. 
Rentowność kapitału 

własnego (ROE) 
Zysk netto       x         100 

Kapitał własny 
% -32,54 1,82 

12. 
Rentowność aktywów 

(ROA) 
Zysk netto       x         100 

Aktywa ogółem 
% -14,98 0,89 

 

 

Zestawione wskaźniki ukazują korzystną tendencję wzrostową z pozytywną sytuacją 

finansów Spółki. Wszystkie wskaźniki płynności finansowej potwierdzają, ze wartość 

zgromadzonych środków finansowych zabezpiecza Spółkę przed utratą płynności 

finansowej, ale również nie występuje niepożądana tendencja nadpłynności finansowej. 

Analiza wskaźnika płynności III0 (płynności gotówkowej) pokazuje, że Spółka posiada 

gotówkę umożliwiającą bieżące regulowania zobowiązań.  

W strukturze pasywów zauważa się przewagę kapitałów obcych nad własnymi.              

W kolejnych latach, a także w 2020 roku z uwagi na systematyczne, terminowe regulowanie 

zaciągniętych zobowiązań, zmniejsza się przewaga kapitałów obcych nad własnymi.  Udział 

kapitałów własnych w pasywach ogółem wynosi 48,90% i stanowi pokrycie 63,54% majątku 

trwałego .  
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Zdolność do obsługi zadłużenia jest stabilna, ogólny wskaźnik zadłużenia                          

w analizowanym okresie wynosi 47,08%. Zauważa się spadek tego wskaźnika  w stosunku 

do roku ubiegłego, co potwierdza bieżącą spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów, 

zaciągniętych w latach ubiegłych. 

W wyniku podsumowania oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, mimo lokdownu 

gospodarczego spowodowanego koranawirusem w 2020 r., należy podkreślić następujące 

pozytywne zjawiska: 

- osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego, 

- pokrycie majątku trwałego w 63,39 % kapitałem własnym, 

- spadek poziomu zadłużenia o ponad 2 mln. zł, 

- powiększenie majątku trwałego mimo spadku jego wartości księgowej. 

 

Działania Spółki dokonywane są w oparciu o plany gospodarcze opiniowane przez Radę 

Nadzorczą. Wykonanie Planu Finansowego przedstawiają poniższe tabele.  

 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan  2020 Wykonanie 2020 Różnica 

w tys. zł w % w tys. zł. 

1 Przyjęcie odpadów 14 236,4 15 034,5 105,6% 798,1 

2 Sprzedaż odpadów 1 098,8 1 154,2 105,1% 55,4 

3 Dzierżawa terenu 42,0 51,0 121,4% 9,0 
Przychody z podstawowej działalności 

operacyjnej 
15 377,2 16 239,7 105,6% 862,5 

4 Przychody finansowe 37,3 19,1 51,2% -18,2 

5 Pozostałe przychody operacyjne 231,2 73,1 31,6% -158,1 

        Razem przychody 15 645,7 16 331,9 104,4% 686,2 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan 2020 Wykonanie 2020 Różnica 

w tys. zł w % w tys. zł. 

1 Amortyzacja 2 812,8 2 510,5 89,3% -302,3 

2 Zużycie materiałów 665,6 720,0 108,2% 54,4 

3 Zużycie energii 256,4 253,4 98,8 % -3,0 

4 Usługi obce 4 129,8 4 266,4 103,3% 136,6 

5 Wynagrodzenia  3 107,3 2 959,2 95,2% -148,1 

6 Ubezp. społeczne i Inne świadczenia 862,6 832,6 96,5% -30,0 

7 Podatki i opłaty 2 700,1 2 793,6 103,5% 93,5 

8 Pozostałe koszty  413,9 440,3 106,4% 26,4 

Koszty z podstawowej  
działalności operacyjnej 

14 948,5 14 776,0 98,9% -172,5 

9 Koszty finansowe 363,3 354,6 97,6% -8,7 

10 Pozostałe koszty operacyjne 162,0 730,5 450,9% 568,5 

Razem koszty 15 473,8 15 861,1 102,5% 387,3 
 

I  PRZYCHODY  

II  KOSZTY   
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W wykazanych pozostałych kosztach operacyjnych ponad 60% stanowi wartość 

dodatkowo utworzonej rezerwy na rekultywację kwatery nr V na instalacji w Łęczycy. 

Wartość zgromadzonych środków na ten cel w latach 2013 – 2019 jest zbyt mały w stosunku 

do przewidywanych kosztów rekultywacji kwatery nr V (rozpoznanie według cen z 2020 

roku). 

 

 

LP Wyszczególnienie 
Plan 2020 Wykonanie 2020 Różnica 

w tys. zł w % w tys. zł. 

1 Wynik ze sprzedaży 428,7 1 463,7 327,4% 1 035,0 

2 Zmiana stanu produktów 0,0 -4,7  -4,7 

3 Wynik z działalności finansowej -326,0 -335,5  -9,5 

4 Wynik z pozostałej działalności operacyjnej 69,2 -657,4  -726,6 

4 
Wynik brutto z działalności 
gospodarczej 

171,9 466,1 271,2% 294,2 

5 Podatek dochodowy 0,0 145,6  145,6 

6 Podatek odroczony 64,8 -10,3  -75,1 

7 Wynik netto - zysk 107,1 330,8 263,3% 223,7 

Rentowność ROS  2,03%   
 
 

Wynik Spółki w 2020 r. planowany był przy przewidywanej stabilnej sytuacji na rynku 

przyjmowania odpadów, przy niewysokiej inflacji oraz założeniach ilościowych na podstawie 

własnych danych z lat ubiegłych. Osiągnięty dodatni wynik ze sprzedaży w wysokości 

1.463,7 tys. zł., jest wyższy od zakładanego o 1.035,0 tys. zł Wysokie koszty finansowe        

są konsekwencją obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie niezbędnych 

inwestycji. Pozostałe koszty operacyjne odzwierciedlają utworzoną rezerwę na rekultywację 

kwater na instalacji oraz darowizny przekazane podmiotom sportowym, kultu religijnego          

i inne. 

 

V. Nabycie i sprzedaż udziałów (akcji) 

ZZO Stargard Sp. z o.o. nie posiada żadnych udziałów i akcji.  

VI. Oddziały (zakłady) jednostki 

ZZO Stargard Sp. z o.o. nie posiada wyodrębnionych oddziałów. Wybudowana 

instalacja mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania oraz składowisko odpadów znajduje 

się poza granicami gminy Miasta Stargard na terenie gminy Stara Dąbrowa. 



 
 

Sprawozdanie z działalności ZZO Stargard Sp. z o.o. za 2020 rok 

Strona 7 z 8 
 

 
 

 

VII. Instrumenty finansowe 

ZZO Stargard sp. z o.o. nie posiada żadnych udziałów i akcji. Po stronie aktywów 

obrotowych poza należnościami z tytułu dostaw i usług oraz należnościami z tytułów 

publicznoprawnych wykazano posiadane środki pieniężne na rachunkach bankowych             

i udzieloną pożyczkę podmiotowi powiązanemu. 

W bilansie po stronie pasywów wskazano instrumenty finansowe mające charakter 

wierzytelności. W zobowiązaniach długo i krótkoterminowych poza zobowiązaniami z tytułu 

dostaw i usług oraz zobowiązaniami budżetowymi wykazano kwoty pożyczek i kredytu          

w wysokości  13.315.918,39 zł. Na kwotę tą składa się: 

1. Zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 12.926.074,39 zł 

wynikające z  

− pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Spółkę w latach 2013 - 2014 na budowę 

instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku 

odpadów w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 

2014 r. Łączny koszt inwestycji wyniósł 22.388.442,48 zł. Pożyczka stanowi 75% 

kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego. Naliczanie i spłata odsetek               

od wykorzystanej kwoty pożyczki następuje każdorazowo do 15 każdego miesiąca,         

a spłata kapitału, kwartalnie w wysokości 336.000,00 zł. Spłata 50 rat kapitałowych 

wynikających z zawartej umowy, rozpoczęła się w listopadzie 2015 r. Planowane 

zakończenie spłaty pożyczki nastąpi w lutym 2028 roku. W kwocie zobowiązania 

wykazano kwotę do spłaty z tytułu kapitału w wysokości 9.735.331,00 zł i odsetek 

naliczonych na dzień bilansowy w wysokości 16.536,73 zł. 

 

− pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Spółkę w 2017 roku na budowę kwatery 

składowania odpadów nr VI w ramach rozbudowy RIPOK w Łęczycy. Zadanie 

realizowane było w od marca do października 2017 r. Wartość całej inwestycji 

obejmującej prace dokumentacyjne, roboty budowlane oraz inne zamknęły się kwotą 5,8 

mln zł. Kwota pożyczki otrzymana na ten cel wyniosła 3.872.880,00 zł. Naliczanie           

i spłata odsetek od wykorzystanej kwoty pożyczki następuje każdorazowo do 15 

każdego miesiąca. Spłata 55 rat kapitałowych wynikających z zawartej umowy, 

rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. w ratach kwartalnych po 70.416,00 zł. r. Planowane 

zakończenie spłaty pożyczki nastąpi w marcu 2032 roku. W kwocie zobowiązania 

wykazano kwotę do spłaty z tytułu kapitału w wysokości 3.168.720,00 zł i odsetek 

naliczonych na dzień bilansowy w wysokości 5.486,66 zł. 

 



 
 

Sprawozdanie z działalności ZZO Stargard Sp. z o.o. za 2020 rok 

Strona 8 z 8 
 

 
 

 

- Zobowiązanie wobec GBS w Barlinku w wysokości 389.844,00 zł wynikające z rat 

kapitałowych kredytu   długoterminowego   zaciągniętego   przez   Spółkę   w  roku  

2014 na uzupełnienie środków potrzebnych na budowę instalacji mechaniczno–

biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gm.  

Stara  Dąbrowa. Spłata 26 kwartalnych rat kapitałowych wynikających z zawartej 

umowy, rozpoczęła się we wrześniu 2015 r. w ratach kwartalnych po 97.461,00 zł. 

Zgodnie z umową zakończenie spłaty kredytu nastąpi grudniu 2021 roku. 

VIII. Działania Zarządu 

Priorytetową sprawą dla Zarządu Spółki jest sprawne i zgodne z przepisami prawa 

funkcjonowanie Instalacji w Łęczycy. W tym celu w latach ubiegłych wybudowano  niezbędną 

infrastrukturę, która jest konieczna, aby spełnione zostały wymagania w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz poziomy 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zgodnie z planami na 2021 rok i lata 

następne przewiduje się rozbudowywać i modernizować posiadany majątek aby spełnione 

zostały wszystkie wymogi nowelizowanych ustawy, w tym miedzy innymi: o odpadach, 

utrzymaniu porządku i czystości w gminach.  

 

 

 

Stargard 10 lutego 2021 r. 

         Sebastian Szwajlik 

         Prezes Zarządu 
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