
KARTA INFORMACYJNA 

 

1. Podstawowe dane spółki: 

Nazwa: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. 

Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 7/9 

NIP: 829-000-70-77 

REGON: 730242867 

KRS: 0000145853 

Kapitał Zakładowy: 11.081.200,00 PLN 

 

2. Osoba do kontaktu -  Wojciech Gwoździk – Dyrektor finansowy 

 

3. Rodzaj prowadzonej działalności – obrót, przesył i dystrybucja energii cieplnej 

 

4. Liczba osób zatrudnionych stan na 31.12.2020r. – 34 

 

5. Rok rozpoczęcia działalności – akt notarialny 19.12.1995r. 

 

6. Podstawowy przedmiot działalności – działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania 

w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych wg PKD 3530 Z 

 

7. Bilans sporządzony na dzień  31.12.2020r. wykazuje po stronie aktywów i  pasywów sumę – 

23 356 887,40 zł 

 

8. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazał zysk –               

610 154,12 zł 

 

9. Prognozowany wynik za 2021 rok – zysk brutto: 653,7 tys. zł 

 

10. Kapitał podstawowy  stan na 31.12.2020r. – 11 081 200,00 zł 

 

11. Kapitał zapasowy  stan na 31.12.2020r. – 3 570 610,52 zł 

 

12. Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2020r. –  18 390 291,85 zł  

 

13. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2020r. wyniosły – 20 880 626,22 zł 

 

14. Pozostałe przychody operacyjne za 2020r. wyniosły – 586 776,66 zł 

 

15. Przychody finansowe za 2020r. wyniosły – 53 427,94 zł 

 

16. Prognozowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2021r. – 22 759,7 tys. zł 

 

17. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stan na 31.12.2020r. -  8 094 922,76 zł 



 

18. Inwentaryzacja – aktywa pieniężne i finansowe, papiery wartościowe, wyposażenie biur i 

pomieszczeń, zapasy paliwa, środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, 

środki trwałe w budowie, należności i zobowiązania. Terminy inwentaryzacji są 

zachowane. 

 

19. Jednostka nie jest wielozakładowa i nie posiada oddziałów 

 

20. Podstawa prawna sporządzania sprawozdania finansowego – Ustawa o Rachunkowości 

 

21. Forma prowadzenia ksiąg – wewnętrzna 

 

22. Orientacyjna liczba dokumentów księgowych – ok. 700 m-cznie 

 

23. Badanie sprawozdania finansowego za 2020r. przeprowadził:   

KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź 

 

 

 

 


