KOMISJA REWIZYJNA

SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU
Komisja w składzie:
1. Andrzej Prałat – Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Łączny – Członek Komisji
3. Marcin Stężycki – Członek Komisji
Komisja Rewizyjna działa w wyniku wyboru przez Walne Zgromadzenie
Delegatów Członków Spółki w dniu 16 marca 2017 roku na okres kadencji
2017-2022 oraz na podstawie Prawa wodnego i statutu spółki.
W roku sprawozdawczym Komisja spotkała się dwukrotnie w Bonikowie.
Wizytowała wykonane roboty konserwacyjne na urządzeniach melioracji wodnych
oraz kontrolowała dokumenty w biurze Spółki.
W dniu 24 luty 2020 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę
gospodarki finansowej oraz działalności Spółki w 2019 roku przygotowując
sprawozdanie i wnioski na Walne Zgromadzenie.
Dnia 2 listopada 2020 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją
na temat bieżącej działalności spółki, którą w zakresie finansowym przedstawiła
księgowa a rzeczowym dyrektor spółki. Następnie członkowie Komisji
przeprowadzili lustrację prowadzonych przez spółkę robót konserwacyjnych.
W dniu 22 lutego 2021 roku Komisja Rewizyjna przebywała w biurze spółki
w Bonikowie dokonując kontroli gospodarki finansowej i działalności spółki
w 2020 roku. W trakcie kontroli Komisja zapoznała się z dokumentami księgowymi
i sprawozdaniami oraz informacją udzieloną przez księgową i dyrektora spółki.
Komisja zaopiniowała również złożone przez Zarząd projekty planu finansoworzeczowego na 2021 rok i projekty uchwał na Walne Zgromadzenie oraz sporządziła
sprawozdanie z działalności w 2020 roku.
DANE:
Spółka w 2020 roku uzyskała 2.596.934,00 zł przychodów statutowych.
Natomiast łączne przychody spółki wyniosły 2.653.822 zł a koszty działalności
2.649.304 zł. Wynik finansowy netto za 2020 rok wyniósł 4.517,90 zł.
Kapitał podstawowy członków spółki na koniec roku wyniósł 950.000 zł
a majątek obrotowy 936.334,16 zł. Środki pieniężne na 31 grudnia 2020 roku:
w kasie: 2.432,13 zł, na podstawowym rachunku bankowym: 67.334,24 zł, na
pomocniczym rachunku bankowym: 31.980,44 zł, rachunku VAT: 12.685,51 zł oraz
lokata bankowa: 58.533,55 zł, co łącznie daje kwotę: 172.965,87 zł. W 2020 roku
spółka zaciągnęła kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 350.000 zł,
z rocznym terminem spłaty. Łączna kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 527,66 zł.
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Środki pracy z jakich spółka korzystała w 2020 roku stanowił sprzęt
mechaniczny i narzędzia pracy oraz zatrudnionych na umowę o pracę
17 pracowników i średnio 6 na zlecenie. Na koniec 2020 roku spółka nie posiadała
zaległości finansowych z tytułu wynagrodzeń i świadczeń za pracę.
Spółka w 2020 roku zakupiła sprzęt za kwotę netto 104.562,60 zł, w tym środki
trwałe to rębak RP150N6 za 10.162,60 zł, kosiarka tylno-boczna LEOPARD 2.0 za
20.500,00 zł, samochód ciężarowy MITSUBISHI L-200 za 20.000,00 zł, łyżka tnąca
HERDER MXZT 4.0 za 24.000,00 zł, łyżka tnąca MICHAELIS 3000 za 29.900,00 zł
oraz inne drobne środki pracy za kwotę łączną: 16.938,63 zł. Natomiast na zakup
części zamiennych, naprawy maszyn i narzędzi spółka wydała kwotę 136.718,50 zł.
Spółka zwiększyła zakres robót wykonanych maszynowo obniżając koszty pracy
i poprawiając tym samym efektywność. W 2020 roku wykonano sprzętem łącznie
roboty o wartości: 1.532.880,06 zł, a ręcznie: 998.685,67 zł, tj. stosunek 61 do 39 %.
Sprzęt mechaniczny przepracował łącznie 88 117 motogodzin. Zużyto 81 701 litrów
materiałów pędnych za kwotę netto: 326.805,31 zł.
Koszty działalności spółki takie jak usługi bankowe wyniosły 2.049,75 zł, usługi
telekomunikacyjne 3.770,60 zł, usługi informatyczne, sprzęt i oprogramowanie
12.014,31 zł, usługi pocztowe 22.089,00 zł, podatek od nieruchomości 6.009,00 zł.
Średnia ściągalność bieżących składek członkowskich w 2020 roku wyniosła: 74 %,
a dodatkowe działania upominawcze pozwoliły na uzupełnienie niedoboru składek
o 7 %, co zwiększyło wykonanie wpływów ze składek do poziomu 81 %.
Na działalność statutową i realizacje robót konserwacyjnych spółka uzyskała
w 2020 roku dofinansowanie z budżetu państwa i samorządów powiatów i gmin,
które wyniosło 463.620 zł, co stanowiło 40 % środków wydanych na rzecz członków
spółki, tj. łącznie z udziałem własnym ze składek członkowskich kwotę 1.162.991 zł.
Całkowity zakres robót wykonanych w 2020 roku na rzecz członków spółki
w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych objął 146,891 km cieków
oraz 27 ha drenowań, a na urządzeniach i ciekach wodnych naturalnych 152,574 km.
OCENA:
Na podstawie przeprowadzonych wizji i analizy dokumentów oraz udzielonych
w trakcie informacji o wykonaniu planów pracy spółki Komisja Rewizyjna dokonała
następującej oceny:
1) Ilości materiałów pędnych zużywanych przez sprzęt mechaniczny i pojazdy
nie odbiegały znacząco od dopuszczalnych norm eksploatacyjnych.
W przypadku maszyn i pojazdów starszych zużycia były nieznacznie większe.
2) Zakup środków pracy jak kosiarka tylno-boczna LEOPARD 2.0, rębak RP150,
łyżki tnące HERDER MXZT 4.0, MICHAELIS 3000 i MITSUBISHI L-200
oraz nowych narzędzi roboczych zwiększył możliwości wykonawcze spółki.
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3) Uzyskanie dofinansowania robót z budżetu skarbu państwa i samorządów
pozwoliło na znaczne zwiększenie zakresu wykonanych konserwacji na rzecz
członków spółki. Tak duży wymiar wsparcia wymaga jednak 50% udziału
własnego, odpowiedniej kwoty minimalnej składki członkowskiej oraz
wysokiego poziomu ich ściągalności, co w 2020 roku udało się spółce osiągnąć.
Komisja Rewizyjna przychyla się zatem i opiniuje pozytywnie możliwość
zwiększenia składki członkowskiej na 2021 rok do kwoty 42,00 zł/ha.
4) Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów księgowych oraz
informacji o wykonaniu przez Zarząd Spółki w 2020 roku planu finansoworzeczowego Komisja Rewizyjna ocenia, że działalność prowadzona jest
prawidłowo i optymalnie wobec problemów wykonawczych.
5) Wykonany został większy od planowanego zakres rzeczowy robót i przychody
statutowe, głównie dzięki dużemu zaangażowaniu w pozyskanie dofinansowania
prac z dotacji, realizacji umów na konserwację urządzeń melioracji wodnych
oraz robót zleconych.
Komisja dokonała oceny działalności spółki i wykonania przez Zarząd Spółki
planów w 2020 roku oraz sporządziła niniejsze sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej w 2020 roku.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał przygotowane przez
Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Spółki Wodnej
Melioracji Nizin Obrzańskich w 2021 roku.
WNIOSKI:
1) W oparciu o dokonaną ocenę złożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania
z bilansem za 2020 rok i przeprowadzone czynności kontrolne Komisja
Rewizyjna składa wniosek o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie
sprawozdania rocznego z wykonania w 2020 roku planów Spółki.
2) Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki
za działalność w 2020 roku.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH

3

