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1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 
 

1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Aquanet Spółka Akcyjna powstała wskutek przekształcenia Aquanet Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W obecnej formie prawnej Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 

od 25 maja 2005 roku. 

Adres ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań 

Telefon 61 835 91 00 

Faks 61 835 90 12 

Sąd rejestrowy  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS 0000234819 

REGON 630999119 

NIP 7770003274 

Strona internetowa www.aquanet.pl 

E-mail klient@aquanet.pl 

 

Działalność Aquanet SA jest regulowana przez powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w tym w szczególności Kodeks Spółek Handlowych oraz przez Statut Spółki, 

przepisy wewnętrzne i regulaminy.  

Spółka w 2019 roku działała zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami 

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472). 
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 Na działalność Spółki istotny wpływ miały przepisy w zakresie opłat za usługi wodne 

ustalane na podstawie Prawa Wodnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.) 

oraz przepisy dotyczące zagospodarowania osadów, zawarte w Ustawie 

z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). 

 

1.2. PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI 

Przedmiot działalności Spółki został określony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego w Dziale 3, Rubryka 1. 

Do najważniejszych obszarów działalności Spółki należą: 

1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

 
Spółka działa na terenie miast i gmin: Brodnica, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, 

Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, 

Rokietnica, Skoki, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne. Z gminami Dopiewo, Pobiedziska, 

Rokietnica, Skoki Spółka rozlicza się również hurtowo, natomiast z gminami Kleszczewo, 

Tarnowo Podgórne i Komorniki Spółka rozlicza się wyłącznie hurtowo.  

 

1.3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIAT SPÓŁKI 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Aquanet Spółka Akcyjna posiadała 21 akcjonariuszy,  

w tym 10 miast i gmin oraz 11 osób fizycznych. 
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Strukturę własnościową Spółki na 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 1 Struktura własnościowa Aquanet SA na dzień 31 grudnia 2019 roku  

Lp. Akcjonariusz Ilość akcji 
Łączna wartość 

akcji w zł 

Udział % w 

kapitale 

zakładowym 

1 2 3 4 5 

1. Miasto Poznań 867 663 723 867 663 723 77,3808 

2. Gmina Mosina 74 518 984 74 518 984 6,6458 

3. Miasto Puszczykowo 40 659 832 40 659 832 3,6262 

4. Gmina Czerwonak 28 261 512 28 261 512 2,5204 

5. Miasto Luboń 25 527 232 25 527 232 2,2766 

6. Gmina Suchy Las 25 587 693 25 587 693 2,2820 

7. 
Miasto i Gmina Murowana 

Goślina 
19 900 384 19 900 384 1,7748 

8. Miasto i Gmina Kórnik 25 189 462 25 189 462 2,2465 

9. Miasto i Gmina Swarzędz 13 449 520 13 449 520 1,1995 

10. Gmina Brodnica 236 520 236 520 0,0211 

11. 
Osoby fizyczne – uprawnieni 

pracownicy (11 osób) 
295 360 295 360 0,0263 

 Łącznie 1 121 290 222 1 121 290 222 100 

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 290 222,00 zł i dzieli się na 759 133 864 akcji 

imiennych serii A, 98 378 877 akcji imiennych serii B, 985 000 akcji serii C, 1 015 000 akcji 

imiennych serii D, 15 000 000 akcji imiennych serii E, 650 000 akcji imiennych serii F, 

234 868 281 akcji imiennych serii G, 3 938 200 akcji imiennych serii H, 7 321 000 akcji 

imiennych serii I, po 1 zł każda. 

 

1.4. POSIADANE ODDZIAŁY 
 

Spółka nie posiada oddziałów. 
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2. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE 
MAJĄTKOWYM 

 

2.1. DANE RZECZOWE 

2.1.1. PRODUKCJA 

W 2019 roku stacje uzdatniania wody obsługiwane przez Spółkę wyprodukowały 

50 598 tys. m3 wody. W 2019 roku Spółka oczyściła 54 215 tys. m3 ścieków. W porównaniu 

do roku 2018 oznacza to spadek o 1 091 tys. m3, tj. o 2 %. Na powyższe wpływ miały głównie 

czynniki atmosferyczne, przede wszystkim dużo dni charakteryzujących się wysoką 

temperaturą oraz niski poziom opadów atmosferycznych (suche lato), które przełożyły się 

na mniejszą infiltrację do systemu kanalizacyjnego. 

2.1.2. SPRZEDAŻ 

Wielkość sprzedaży wody w 2019 roku wyniosła 43 722 tys. m3. Ilość ścieków 

odebranych w danym okresie sprawozdawczym osiągnęła poziom 41 487 tys. m3. 

Rzeczowe wykonanie sprzedaży wody i odbioru ścieków w 2019 roku w porównaniu 

do 2018 roku przedstawiono w Tabeli nr 2. 

Tab. 2 Sprzedaż wody i odbiór ścieków w 2019 roku na tle wykonania 2018 roku [tys. m3] 

Wyszczególnienie 2018 2019 Dynamika % 

1 2 3 4 

Sprzedaż wody ogółem  42 156 43 722 103,7 

- gospodarstwa domowe 28 915 30 469 105,4 

- pozostali odbiorcy 13 241 13 253 100,1 

Ścieki odprowadzone  39 639 41 487 104,7 

- Ścieki bytowe i przemysłowe 38 489 40 259 104,6 

- gospodarstwa domowe 26 065 27 515 105,6 

- pozostali odbiorcy 12 424 12 744 102,6 

- Ścieki dowożone 1 150 1 228 106,8 

Wody opadowe i roztopowe* 2 437 3 469 142,3 

* wyjaśnienie pkt. 1 (str. 5) 
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Największy wpływ na kształtowanie się sprzedaży wody i odbiór ścieków w 2019 roku 

miały następujące czynniki: 

1. włączenie do rozliczeń (obok powierzchni utwardzonych) także powierzchni dachowych 

- wzrost sprzedaży ilości wód opadowych i roztopowych związany ze zmianą w zapisach 

nowego Prawa Wodnego, 

2. warunki atmosferyczne charakteryzujące się niskim poziomem opadów atmosferycznych 

oraz wysoką temperatura powietrza, 

3. zwiększony pobór wody przez odbiorców hurtowych, 

4. podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowo pozyskanych 

odbiorców do istniejącej sieci. 

 
 

W związku ze sposobem prezentacji danych wartościowych w zaokrągleniu do pełnych tysięcy 

złotych przy jednoczesnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w złotych, dopuszcza się 

wystąpienie jednostkowych różnic w dalszej części tego rozdziału, a wynikających 

z zaokrągleń. 

 

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

2.2.1. PRZYCHODY 

W 2019 roku łączne przychody Spółki wyniosły 545 101 tys. zł. Oznacza to wzrost 

o 23 188 tys. zł (4,4 %) w porównaniu z rokiem 2018.  

Przychody z działalności podstawowej 

Przychody z działalności podstawowej w roku 2019 osiągnęły wartość 468 775 tys. zł, 

i wzrosły w porównaniu do roku 2018 o 17 110 tys. zł, tj. 3,8 %. Udział przychodów 

z działalności podstawowej w przychodach ogółem wyniósł 85,9  %. 

Tabela nr 3 przedstawia wartości przychodów z tytułu świadczenia usług 

podstawowych poszczególnym grupom odbiorców w latach 2018 - 2019. 
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Tab. 3 Przychody z działalności podstawowej w 2019 roku na tle wykonania 2018 roku [tys. zł] 

Wyszczególnienie 2018 2019 Dynamika % 

1 2 3 4 

Działalność podstawowa 451 665 468 775 103,8 

a) Działalność wodociągowa 198 380 205 061 103,4 

- gospodarstwa domowe 133 058 139 838 105,1 

- pozostali odbiorcy 65 322 65 223 99,8 

b) Działalność kanalizacyjna 253 285 263 714 104,1 

- gospodarstwa domowe 174 578 182 754 104,7 

- pozostali odbiorcy 78 707 80 960 102,9 

Przychody z działalności pomocniczej 

Osiągnięte w 2019 roku przychody z działalności pomocniczej wyniosły 37 683 tys. zł, 

co oznacza wzrost o 5 683 tys. zł, tj. 17,8 % w porównaniu do roku 2018. Największy udział 

w niniejszej grupie przychodów osiągnęły wpływy z tytułu odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych, przyjmowania ścieków dowożonych oraz opłat eksploatacyjnych za korzystanie 

z infrastruktury kanalizacyjnej. Udział przychodów z działalności pomocniczej w przychodach 

ogółem wyniósł 7 %. 

Pozostałe przychody operacyjne 

W 2019 roku Spółka zrealizowała pozostałe przychody operacyjne w kwocie 

30 892 tys. zł. Osiągnęły wartość o 628 tys. zł wyższą (o 2,1 %) niż w roku 2018. Na wartość 

pozostałych przychodów operacyjnych Spółki złożyły się przede wszystkim: 

wartość amortyzacji dotowanych środków trwałych oraz przychody ze sprzedaży praw 

majątkowych z energii ze źródeł odnawialnych. Udział pozostałych przychodów operacyjnych 

w przychodach ogółem wyniósł 5,7 %. 

Przychody z działalności finansowej 

Przychody finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2019 roku wyniosły 7 617 tys. zł i były 

niższe o 196 tys. zł niż w roku 2018. Oznacza to dynamikę na poziomie 97,5 %. Na wartość 

przychodów finansowych złożyły się głównie odsetki od lokat bankowych oraz dywidendy 

od spółek zależnych. Udział przychodów finansowych w przychodach ogółem wyniósł 1,4 %. 
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2.2.2. KOSZTY 

Suma kosztów poniesionych przez Aquanet SA w roku 2019 wyniosła 509 341 tys. zł. 

Oznacza to wzrost o 40 938 tys. zł w porównaniu do roku 2018, kształtując wskaźnik dynamiki 

na poziomie 108,7 %. 

Koszty rodzajowe Spółki w 2019 roku osiągnęły wartość 484 094 tys. zł, a ich udział 

w strukturze kosztów ogółem wyniósł 95 %. W porównaniu do roku 2018 koszty 

ewidencjonowane według rodzaju wzrosły o 35 563 tys. zł, a wskaźnik dynamiki wyniósł 

107,9 %. W strukturze największy udział miały koszty amortyzacji, usług obcych, podatków 

i opłat, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń i innych świadczeń, które łącznie stanowią 91,1 % 

sumy kosztów rodzajowych.  

Tab. 4 Koszty według rodzaju w 2019 roku na tle wykonania 2018 roku [tys. zł] 

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 Dynamika % 

1 2 3 4 5 

1. Amortyzacja 134 900 136 426 101,1 

2. Zużycie materiałów i energii 35 785 38 285 107,0 

3. Usługi obce 115 004 139 920 121,7 

4. Wynagrodzenia i inne świadczenia 78 989 83 267 105,4 

5. Podatki i opłaty 79 347 81 477 102,7 

6. Inne koszty 4 505 4 720 105,0 

 Razem 448 531 484 094 107,9 

Pozostałe koszty operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2019 zamknęły się kwotą 13 116 tys. zł, 

co oznacza, że w porównaniu do roku 2018, zwiększyły się one o 5 383 tys. zł. W strukturze 

kosztów ogółem udział przedmiotowej pozycji wynosi 2,5 %. Wśród pozostałych kosztów 

operacyjnych największe pozycje były związane z rezerwami na prawdopodobne 

zobowiązania i straty oraz odpisami aktualizującymi. 
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Koszty finansowe 

Koszty finansowe w roku 2019 osiągnęły poziom 12 120 tys. zł, osiągając ten sam 

poziom co w roku 2018. Udział przedmiotowych kosztów w strukturze kosztów ogółem 

wyniósł 2,4 %. Koszty finansowe, które poniosła Spółka to, podobnie jak w roku 2018, 

przede wszystkim odsetki od kredytów bankowych oraz prowizja od gwarancji bankowej. 

 

2.3. WYNIK FINANSOWY 

W 2019 Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 28 721 tys. zł.  

Tab. 5 Podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat w latach 2018-2019 [tys. zł] 

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 

Dynamika  

% 

[4:3] 

1 2 3 4 5 

I 
Przychody z działalności operacyjnej 

(wraz z pozostałymi przychodami operacyjnymi) 
514 100 537 484 104,5 

II 
Koszty działalności operacyjnej 

(wraz z pozostałymi kosztami operacyjnymi) 
456 283 497 220 109,0 

III Wynik na działalności operacyjnej 57 817 40 263 69,6 

IV EBITDA 192 718 176 689 91,7 

V Zysk brutto 53 511 35 760 66,8 

VI Zysk netto 43 290 28 721 66,3 
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2.4. BILANS 

2.4.1. AKTYWA 

Tab. 6 Główne pozycje aktywów [tys. zł] 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31-12-2018r.  
Struktura  

Stan na 

31-12-2019r. 
Struktura  

Dynamika 

% 

[5:3]  

1 2 3 4 5 6 7 

 Aktywa razem, w tym: 2 928 821 100,0% 3 028 086 100,0% 103,4% 

1. aktywa trwałe, w tym: 2 524 289 86,2% 2 592 817 85,6% 102,7% 

a. wartości niematerialne i prawne 17 078 0,6% 17 504 0,6% 102,5% 

b. rzeczowe aktywa trwałe 2 478 100 84,6% 2 542 607 84,0% 102,6% 

c. należności długoterminowe 639 0,0% 721 0,0% 112,8% 

d. inwestycje długoterminowe 13 785 0,5% 13 427 0,4% 97,4% 

e. 
długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
14 688 0,5% 18 559 0,6% 126,4% 

2. aktywa obrotowe, w tym: 404 532 13,8% 435 269 14,4% 107,6% 

a. Zapasy 1 872 0,1% 3 439 0,1% 183,7% 

b. należności krótkoterminowe 73 183 2,5% 71 728 2,4% 98,0% 

c. inwestycje krótkoterminowe 326 615 11,2% 349 561 
11,5% 

 
107,0% 

d. 
krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
2 862 0,1% 

10 541 
 

0,3% 
368,3% 

 

 
Zmiany w strukturze aktywów Spółki związane są głównie ze zwiększeniem udziału 

aktywów obrotowych o 0,6 punktu procentowego, wraz ze spadkiem udziału aktywów 

trwałych o 0,6 punktu procentowego. 

W 2019 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie 204 644 tys. zł, z czego: 

1. na inwestycje rozwojowe przeznaczono kwotę 133 426 tys. zł, 

2. na inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe przeznaczono kwotę 69 725 tys. zł, 

3. na pozostałe inwestycje przeznaczono kwotę 1 493 tys. zł. 
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W 2019 roku nakłady inwestycyjne obejmowały zarówno sieci kanalizacyjne 

i wodociągowe jak też obiekty inżynierii wodociągowej i kanalizacyjnej. Do najistotniejszych 

należały: 

1. Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Ostrowskiej i sąsiednich oraz na terenie osiedli 

Krzesiny i Krzesinki, 

2. Poznań - kolektor Prawobrzeżny I, 

3. Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Os. Szczepankowo - ETAP IV, 

4. Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Strzeszyna Starego, 

5. Suchy Las - kanalizacja sanitarna w Golęczewie, 

6. Poznań - kanalizacja sanitarna Szczepankowo etap III, 

7. Ujęcie Dębina - modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych, 

8. Murowana Goślina  - sieć wodociągowa w Rakowni. 

2.4.2. PASYWA 

Tab. 7 Główne pozycje pasywów  [tys. zł] 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31-12-2018r.  
Struktura  

Stan na 

31-12-2019r. 
Struktura  

Dynamika 

% 

[5:3]  

1 2 3 4 5 6 7 

 Pasywa razem, w tym: 2 928 821 100,0% 3 028 086 100,0% 103,4% 

1. kapitał własny, w tym: 1 619 571 55,3% 1 648 292 54,4%  101,8% 

a. kapitał zakładowy 1 121 290 38,3% 1 121 290 37,0%  100,0% 

b. kapitał zapasowy 454 991 15,5% 498 281 16,5% 109,5% 

c. zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0,0% 0 0,0% - 

d. zysk (strata) netto 43 290 1,5% 28 721 0,9% 66,3% 

2. zobowiązania i rezerwy, w tym: 1 309 249 44,7% 1 379 794 45,6%  105,4% 

a. rezerwa na zobowiązania 99 289 3,4% 
121 809 

 
4,0%  

122,7% 
 

b. zobowiązania długoterminowe 614 167 21,0% 564 090 18,6% 91,8% 

c. zobowiązania krótkoterminowe 168 913 5,8% 179 427 5,9% 106,2% 

d. rozliczenia międzyokresowe 426 880 14,6% 514 468 17,0% 120,5% 

 
Udział kapitału własnego w pasywach wyniósł 54,4 %, co oznacza wzrost o 28 721 tys. zł. 

Odnotowano znaczący spadek zobowiązań długoterminowych, co jest wynikiem niższego 
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o 50 246 tys. zł stanu długoterminowych kredytów i pożyczek. Ponadto w porównaniu 

do 2018 roku wzrosły o 87 588 tys. zł rozliczenia międzyokresowe, głównie z uwagi 

na otrzymanie dotacji na finansowanie inwestycji z Funduszu Spójności. 

 

3. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ 
 

Analiza sytuacji finansowej i majątkowej Spółki dokonana została w oparciu o trzy grupy 

wskaźników:  

1. wskaźniki zyskowności, 

2. wskaźniki płynności, 

3. wskaźniki struktury finansowania majątku oraz stopnia zadłużenia. 

 

3.1. OCENA ZYSKOWNOŚCI 

Tab. 8 Podstawowe wskaźniki działalności w latach 2018-2019 

Lp. Wyszczególnienie jedn. 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Efektywność gospodarowania 

1. 
Wskaźnik marży zysku (straty) na sprzedaży 

Wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży netto 
% 7,29 4,44 

2. 
Wskaźnik marży zysku brutto 

Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży netto 
% 11,06 7,06 

3. 
Wskaźnik marży zysku netto 

Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży netto 
% 8,95 5,67 

4. 
Stopa zwrotu aktywów (ROA) 

Wynik finansowy netto / aktywa ogółem 
% 1,48 0,95 

5. 
Stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) 

Wynik finansowy netto / kapitał własny na początek okresu 
% 2,75 1,77 

 
Rok 2019 Spółka zamknęła niższymi wynikami na każdym poziomie rachunku zysków 

i strat. Skutkowało to pogorszeniem się podstawowych wskaźników zyskowności 

w porównaniu z rokiem 2018. Wskaźnik dynamiki przychodów ogółem w 2019 roku (104,4 %) 
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był niższy od wskaźnika dynamiki kosztów ogółem (108,7 %), co skutkowało obniżeniem 

wskaźników rentowności Spółki. 

Pomimo trendu spadkowego w zakresie wskaźników rentowności w 20 19 roku, 

odnotować należy dodatni, stosunkowo wysoki poziom tychże wskaźników. Ponadto, stopa 

zwrotu kapitału własnego ROE przewyższa stopę zwrotu aktywów ROA, co w dalszym ciągu 

pozwala pozytywnie oceniać sytuację finansową Spółki w zakresie rentowności 

jej działalności. 

 

3.2. OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 
 

Tab. 9 Podstawowe wskaźniki działalności w latach 2018-2019 

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 

1 2 3 4 

Ocena płynności finansowej 

1. 
Wskaźnik płynności bieżącej 

Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
2,39 2,43 

2. 
Wskaźnik płynności gotówkowej 

Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 
1,64 1,67 

 
 

Wartości wskaźników płynności Spółki uległy poprawie w porównaniu z rokiem 2018. 

Wskaźniki utrzymują się na poziomach uznawanych za bezpiecznie, co w połączeniu z wysokim 

poziomem stanu środków pieniężnych na koniec 2019 roku, pozwala pozytywnie ocenić 

sytuację Spółki w zakresie płynności oraz możliwości regulowania przez nią zobowiązań 

(zagadnienia związane z ryzykiem utraty płynności oraz zarządzania ryzykiem finansowym 

zaprezentowano w punktach 6.1.3 oraz 6.1.4). 

 

 

 

 

3.3. OCENA STRUKTURY FINANSOWANIA MAJĄTKU ORAZ STOPNIA 

ZADŁUŻENIA 
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Tab. 10 Podstawowe wskaźniki działalności w latach 2018-2019 

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 

1 2 3 4 

Ocena stopnia zadłużenia i struktury finansowej majątku 

1. 
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 

Kapitał własny / aktywa trwałe 
0,64 0,64 

2. 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 

Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 
0,45 0,46 

3. 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 

Zobowiązania ogółem / kapitał własny 
0,81 0,84 

 
Podstawowe wskaźniki stopnia zadłużenia i struktury finansowej majątku przyjmują 

wartości zbliżone do poziomów roku 2018. Obrazuje to specyfikę Spółki działającej w branży 

wodociągowo – kanalizacyjnej, charakteryzującej się stabilnym poziomem powyższych 

wskaźników. Poziom trwałości struktury finansowania Spółki świadczy o jej wysokim stopniu 

bezpieczeństwa finansowego. 

 

3.4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Aktualna sytuacja finansowa Spółki kształtuje się pozytywnie. Rentowność działalności, 

pomimo tendencji spadkowej, utrzymuje się na akceptowalnym poziomie. Wskaźniki 

płynności oraz stan środków pieniężnych wskazują na brak zagrożenia utraty płynności 

przez Spółkę. Powyższe, w połączeniu ze stabilnym profilem finansowania działalności, 

pozwala korzystnie ocenić przewidywaną sytuację finansową Aquanet SA w przyszłości, 

umożliwiającą realizację strategii Spółki w perspektywie kolejnych lat działalności. 
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4. WAŻNIEJSZE CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE 
WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 

 

4.1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

4.1.1. SYTUACJA GOSPODARCZO – EKONOMICZNA W KRAJU I W BRANŻY  

Szacunkowe dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że krajowy PKB wzrósł 

w roku 2019 o 4 %, po wzroście o 5,1 % w 2018 roku oraz przy oczekiwaniu rynku na poziomie 

4,2 %. Taki poziom oznacza najwolniejsze tempo wzrostu od 2016 roku.  Konsumpcja, na której 

opiera się obecnie polska gospodarka, pozostała głównym motorem wzrostu, jednak hamuje 

silniej niż przewidywano. Dużą rolę w osłabieniu dynamiki odegrała inflacja. 

Sytuacja w branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest określana jako dobra, jednakże 

stanęła przed wieloma wyzwaniami. Obecnie przeprowadzane są analizy zapisów i osiągnięć 

Dyrektywy Ściekowej, zlecone przez Komisję Europejską, które wskażą kierunek ewentualnych 

zmian w obszarze oczyszczania ścieków. Wśród problemów prawnych wymieniana jest 

kwestia zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz zagospodarowania osadów 

ściekowych. Przedsiębiorstwa wskazują również na niejednoznaczne przepisy dotyczące 

skrócenia okresu obowiązywania taryf i problemy z ich interpretacją. Ponadto sektor 

spodziewa się spowolnienia inwestycyjnego w związku ze znacznym ograniczeniem środków 

publicznych. 

4.1.2. RYNEK PRACY 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia zarejestrowanego, 

wyrównanego sezonowo na koniec roku 2019 wyniosła 5,2 %, co oznacza, iż zmniejszyła się 

o 0,6 punktu procentowego względem danych z roku 2018. W ujęciu regionalnym nadal 

najniższe bezrobocie utrzymuje się w województwie wielkopolskim, które wyniosło 2,8 %, 

natomiast w Poznaniu osiągnęło 1,1 %. W roku 2019 Spółka miała istotne problemy 

ze znalezieniem właściwych pracowników, spowodowane głównie niedoborem odpowiednich 



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA  

ZA 2019 ROK  

 

                              15 

kandydatów na rynku oraz wysokimi oczekiwaniami finansowymi, dyktowanymi nawet przez 

osoby stawiające pierwsze kroki w karierze zawodowej. Zaobserwowano również rosnącą 

między firmami konkurencję o pracowników.  

4.1.3. USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

W sierpniu 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa, która określa organizację krajowego systemu 

cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład tego 

systemu, sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy 

oraz zakres Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa dostosowała 

polskie prawo do tzw. Dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci 

i systemów informatycznych na terytorium Unii). 

AQUANET SA jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa 

 w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629), uzyskała w sierpniu 2019 roku 

status operatora usługi kluczowej. Spółka znalazła się tym samym w wąskim gronie pięciu 

największych operatorów wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce. W ciągu pół roku 

od wydania decyzji o uznaniu AQUANET SA za operatora usługi kluczowej wykonano wszystkie 

czynności nakazane przez Ustawę. Utworzono wewnętrzne struktury odpowiedzialne 

za cyberbezpieczeństwo, których zadaniem jest szybka i skuteczna identyfikacja zagrożeń 

cybernetycznych oraz podejmowanie stosownych działań zaradczych. W znaczącym stopniu 

zmodyfikowano wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, nadając stosowną rangę 

wymaganiom Ustawy.  

4.1.4. GOSPODAROWANIE OSADAMI 

Na rynku gospodarowania osadami w 2019 roku miała miejsce bardzo trudna sytuacja 

w zakresie realizacji usługi zagospodarowania osadów pościekowych. W ciągu całego roku 

2019 jednostkowa cena zagospodarowania osadu wzrosła ponad trzykrotnie. W sierpniu 2019 

roku do ogłoszonego przetargu na załadunek, transport i zagospodarowanie osadów 
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z Centralnej Oczyszczalni Ścieków nie zgłosił się żaden usługodawca, co miało miejsce 

po raz pierwszy w historii Spółki. 

Jako prawdopodobne istotne przyczyny obecnej sytuacji na rynku można wskazać:  

1. Zmiany Ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych w zakresie: 

1.1. obowiązku montażu wizyjnego monitoringu miejsc magazynowania odpadów; 

1.2. obowiązku zmian aktualnych zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów; 

1.3. określenia stawki roszczeń przy zmianach zezwoleń na zbieranie  

i przetwarzanie odpadów; 

1.4. uzyskania postanowienia Komendanta Straży Pożarnej uzgadniającego operat 

przeciwpożarowy dla miejsc zbierania i magazynowania odpadów; 

1.5. systemu ewidencjonowania odpadów (elektroniczna baza tzw. BDO) od 1 stycznia 

2020 roku. 

2. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący magazynowania odpadów,  

w którym opisane są wymagania techniczne dla miejsc magazynowania odpadów, 

nakładający nowe obowiązki na firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów (od 

połowy 2020 r.). 

 

4.1.5. ELEKTRONICZNA EWIDENCJA ODPADÓW W SYSTEMIE BDO 

Nowelizacja ustawy o odpadach zobowiązuje posiadaczy odpadów do prowadzenia 

od 1 stycznia 2020 roku elektronicznej ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach  

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Oznacza to, że zarówno prowadzenie 

ewidencji odpadów, jak i sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami 

jest dopuszczalne wyłącznie elektronicznie, a nie jak dotychczas w formie papierowej. 

Wdrożenie w Aquanet SA systematycznego prowadzenia elektronicznej ewidencji na 

każdym etapie przekazywania odpadów jest bardzo istotne z uwagi na wysokie kary sięgające 

nawet do 1 mln w przypadkach, gdy nie zostanie ona wdrożona w Spółce. Proces wdrażania 

spowodował konieczność przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych oraz wymagał nałożenia na 

pracowników wielu działów nowych obowiązków angażując ich do bieżącego prowadzenia 

ewidencji. Wiązał się również z poniesieniem przez Spółkę kosztów dodatkowych. 
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4.1.6. KLIMAT 

W 2019 roku wśród istotnych czynników wpływających na działalność Spółki należy 

wymienić sprzyjające warunki atmosferyczne. W związku z obserwowanymi, utrzymującymi 

się wysokimi temperaturami powietrza oraz niskim poziomem opadów atmosferycznych, 

z roku na rok Spółka obserwuje wzrost poziomu sprzedaży wody. (temat szerzej opisany 

w rozdziale 7.2) 

 

4.2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

4.2.1. ZATRUDNIENIE 

Tak jak w latach ubiegłych rok 2019 był rokiem „rynku pracownika”. Charakteryzował 

się on między innymi niską stopą bezrobocia, rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników 

posiadających odpowiednie kompetencje oraz prowadzeniem wzmożonych działań 

konkurencyjnych między przedsiębiorstwami, mających na celu zatrudnienie 

wykwalifikowanych pracowników. Trudności związane z „rynkiem pracownika” zostały 

zaobserwowane także w Aquanet SA.  Podobnie do roku 2018 w Spółce odnotowano problemy 

w pozyskiwaniu pracowników zarówno na stanowiska specjalistyczne umysłowe jak i 

robotnicze. Uwidocznił się również problem związany z wysokimi oczekiwaniami finansowymi 

kandydatów. Dodatkowo spadła średnia jakość nadsyłanych dokumentów aplikacyjnych oraz 

wydłużył się czas prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Spółka prowadzi działania mające na 

celu ograniczenie ryzyk charakterystycznych dla „rynku pracownika”. 

4.2.2. STRATEGIA SPÓŁKI 

W 2019 roku Spółka rozpoczęła realizację uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Aquanet SA uchwałą nr 5/IV/2019 z dnia 08.03.2019 roku „Strategii Aquanet 

Spółka Akcyjna na lata 2019 – 2021”. 
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Jednym z większych projektów strategicznych jest przygotowanie Spółki 

do zarządzania wodami opadowymi. Realizacja projektu zmierza do wytworzenia struktur 

organizacyjno – kompetencyjnych umożliwiających podjęcie działalności z zakresu zarządzania 

wodami opadowymi (zagadnienie zostało rozwinięte w rozdziale 5). 

W ramach realizacji projektu zarządzania relacjami z klientem (CRM) w 2019 roku 

opracowano Polityki CRM, które zawierają deklarację Zarządu oraz kierownictwa Spółki 

dotyczącą budowania relacji z klientami Spółki. Polityki CRM określają zakres realizowanych 

w ramach niniejszego projektu zadań i stanowią wytyczne dla realizacji całego zakresu 

projektu, wskazują na najważniejsze inicjatywy, które Spółka musi zrealizować aby wdrożyć 

CRM (zagadnienie zostało rozwinięte w rozdziale 5.).  

Kolejny ważny projekt dotyczy wdrożenia SAP PM, polegającego na rozbudowie 

systemu SAP ERP w obszarze zarządzania infrastrukturą techniczną wraz z integracją  

z funkcjonującymi modułami SAP. W ramach prac projektowych w 2019 roku zakończono 

migrację danych opisujących majątek wodociągowo – kanalizacyjny, zlecenia, usługi, indeksy 

materiałowe, plany obsługi oraz plany pracy. 

Realizacja dwóch projektów została ukończona. W ramach optymalizacji kosztów 

rodzajowych w celu zwiększenia funduszu remontowego stworzono wytyczne do opracowania 

planu remontów wraz ze słownikiem definicji. Natomiast analizy podjęte przy realizacji 

projektu pod nazwą koncepcja i powołanie Fundacji Aquanet wykazały, że Spółka nie jest 

gotowa na chwilę obecną do powoływania fundacji, a cele, jakie zostały zidentyfikowane 

do realizacji w ewentualnych jej ramach mogą być prowadzone wewnątrz Spółki. 
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5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI 
 
 

Spółka w ramach Strategii na lata 2019-2021 prowadzi prace dotyczące przygotowania 

Spółki do zarządzania wodami opadowymi. W 2019 roku przedmiotowe prace prowadzone 

były przez Departament Wód Opadowych, a od stycznia 2020 roku kontynuowane będą 

przez Dział Wód Opadowych.  

Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentów w zakresie technicznym, prawnym 

i ekonomicznym. Została opracowana koncepcja prawna realizacji przez Spółkę zadań Miasta 

Poznania w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową oraz zagospodarowaniem wód 

opadowych, co pozwoliło na przyjęcie toku postępowania przy wykonywaniu przedmiotowych 

prac.  

W aktualnej strategii Spółki na lata 2019-2021 powołana została także inicjatywa 

dotycząca wdrożenie strategii CRM. Ze względu na charakter działalności AQUANET SA 

tj. podmiotu użyteczności publicznej, Spółka postawiła przede wszystkim na zbudowanie 

długofalowych relacji z obecnymi jak i przyszłymi klientami, opartych o cele związane z: 

1. poprawą obsługi klienta,  

2. zwiększeniem satysfakcji klientów z odbioru usług, 

3. usprawnieniem procesów związanych z dostępnością do świadczonych usług, 

4. zarządzanie informacją i wiedzą o kliencie i dla klienta, 

5. profesjonalizacją zasobów - wsparcie pracowników Spółki zarówno  

w zdobywaniu kompetencji, wprowadzaniu standaryzacji, usprawnień  

i automatyzacji procesów. 

 

Projekt CRM realizowany jest również z myślą o pracownikach, zapewniając im wsparcie 

narzędziowe, merytoryczne i automatyzację części procesów, a także uporządkowanie 

komunikacji z klientem. Ma on na celu zagwarantowanie jednego Standardu Obsługi Klienta 

zapewniający satysfakcję różnych grup Klientów, poprzez otwartość na ich potrzeby, 

zapewnienie efektywności działania i skuteczną komunikację wspartą odpowiednimi 

narzędziami.  
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W roku 2020 będą kontynuowane działania związane z opracowaniem koncepcji 

Contact Center wraz z wymaganiami dla narzędzia IT. Powstaną rekomendacje do zmian 

procesów obsługowych realizowanych w Spółce oraz prowadzone będą pracę 

nad stworzeniem Standardu Obsługi Klienta. 

Rok 2019 wpisał się w historię Spółki, jako początek zmian cyfrowych 

w przedsiębiorstwie, aby w sposób jeszcze bardziej świadomy i przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii realizować wizję i misję Spółki.  

Na początku 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o powołaniu Departamentu Cyfryzacji 

(ECF). Głównym zadaniem nowo powołanej jednostki organizacyjnej jest sprawne 

wprowadzanie zmian w zakresie cyfryzacji procesów i usług biznesowych, inicjowanie 

projektów informatycznych, zarządzanie projektami informatycznymi i wdrażanie 

nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Działania te mają na celu zwiększenie 

produktywności, usprawnienia i automatyzację pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

danych. 

Jednym z głównych zadań Departamentu Cyfryzacji jest realizacja projektu strategicznego P11 

ujętego w Strategii Spółki na lata 2019 – 2021. Projekt rozpoczęty we wrześniu 2019 roku we 

współpracy z firmą consultingową w branży IT dotyczy opracowania strategii cyfryzacji 

i informatyzacji przedsiębiorstwa. Z końcem roku 2019 został sfinalizowany pierwszy etap 

projektu w ramach którego dokonano analizy obecnego stanu cyfryzacji Spółki i zasad 

zarządzania jej architekturą korporacyjną, ponadto zdefiniowano tzw. pryncypia 

architektoniczne. Produkty te będą stanowić fundament realizacji drugiego etapu projektu, 

który zakończy się opracowaniem Mapy Drogowej projektów, składających się na Strategię 

Cyfryzacji. 

Należy podkreślić, że transformacja cyfrowa jest wyzwaniem dla całej Spółki. 

Jednak osiągnięcie wypracowanych celów w dobie silnie rozwijającego się świata IT, 

opartych na cyfryzacji procesów biznesowych i zarządzania, pozwoli na pełne wsparcie działań 

biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na styku Spółki z klientem. 
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Ponadto w Spółce prowadzone są działania rozwojowe w zakresie zarządzania 

projektami w oparciu o opracowany dla AQUANET SA zbiór dobrych praktyk, który obejmuje 

m. in. wytyczne dot. prowadzenia projektów oraz zasady funkcjonowania Biura Wsparcia 

Projektów (PSO – Project Support Office) – jednostki koordynującej zarządzanie portfelami 

projektów.  

Zarządzanie portfelem projektów będzie sprowadzało się przede wszystkim do procesu ciągłej 

selekcji i zarządzania optymalnym zbiorem projektów w celu zapewnia realizacji strategii 

Spółki.  

W ramach prac nad ewaluacją metodyki zarządzania projektami w Spółce, duży nacisk zostanie 

położony na doskonalenie narzędzi i technik zarządzania zasobami ludzkimi w projektach. 

Planowane są działania wspierające rozwój pracowników w obszarze zarządzania projektami. 

Konieczne będzie stworzenie rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na możliwie 

bezkonfliktową realizację działalności bieżącej (procesowej) oraz działalności projektowej.  

Systemowe podejście do zarządzania projektami w Spółce będzie możliwe dzięki przyjęciu 

jednolitych standardów działania w projektach.  

 

 

6. SZANSE, RYZYKA I ZAGROŻENIA 
 

6.1. INSTRUMENTY FINANSOWE 

6.1.1. POZIOM STÓP PROCENTOWYCH 

Spółka finansuje swoją działalność z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł 

finansowania, co eksponuje Spółkę na ryzyko zmiany stóp procentowych. Utrzymujące się 

na niskich poziomach stopy procentowe wraz z nasilającą się presją inflacyjną kreują pewne 

ryzyko ich wzrostu, a w konsekwencji wzrostu kosztów finansowania działalności Spółki 

(zagadnienie zostało rozwinięte w podrozdziale 6.1.4). 
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6.1.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ 

Specyfika branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w której funkcjonuje Aquanet SA, 

umożliwia zastosowanie indywidualnego podejścia do wyznaczenia poziomów płynności. 

Analiza finansowa Spółki, wraz z oceną stopnia zadłużenia, zyskowności oraz struktury 

finansowania majątku Spółki, łącznie ze stanem środków pieniężnych i wskaźnikami płynności, 

kształtującymi się na zadawalającym poziomie wskazują, że ryzyko utraty płynności Spółki 

jest niskie. 

6.1.3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM  

W obszarze finansowym Spółka prowadzi monitoring kilku potencjalnych ryzyk, 

mogących z ekonomicznego punktu widzenia wpływać na wynik prowadzonej działalności. 

Ryzyko stopy procentowej  

Wolne środki są tymczasowo lokowane przez Spółkę w wybranych instytucjach 

finansowych w standardowe lokaty bankowe. Ich okres zapadalności nie przekracza 1 roku. 

Tym samym ryzyko zmiany stopy procentowej po stronie kredytowej jest częściowo 

neutralizowane przez ryzyko zmiany stopy procentowej po stronie depozytowej. 

Konsekwencje zrealizowania się przedmiotowego ryzyka dla Spółki można ocenić 

jako niewielkie. 

Ryzyko płynności finansowej  

Przedmiotowe ryzyko podlega bieżącemu monitorowaniu poprzez wewnętrzne 

narzędzie analityczne. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami został przyjęty określony 

minimalny bezpieczny poziom wolnych środków finansowych na koniec każdego dnia. 

Wszystkie przewidywane odchylenia od określonej kwoty są regularnie analizowane 

oraz podejmowane są decyzje dotyczące zagospodarowania nadwyżek lub uzupełnienia 

niedoborów środków finansowych. Dzięki stałemu monitorowaniu płynności finansowej 

oraz przy zapewnieniu bezpiecznego poziomu środków pieniężnych na rachunkach 

bankowych, prawdopodobieństwo wystąpienia przedmiotowego ryzyka należy określić 

jako niskie. 
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Ryzyko inflacji  

Powyższe ryzyko oznacza niepewność odnośnie poziomu cen nabywanych dóbr i usług 

służących prowadzeniu działalności. Poziom inflacji jest w Spółce na bieżąco monitorowany. 

W przypadku Aquanet SA, koszty prognozowane są w oparciu o zasadę ostrożnej wyceny 

i uwzględniają przewidywaną inflację zgodną ze ścieżką wyznaczoną przez NBP. 

W grudniu 2019 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 3,4%. 

W przyszłym roku oczekiwany jest jeszcze większy wzrost inflacji. Szacuje się, iż inflacja 

w pierwszym kwartale 2020 roku osiągnie maksymalną planowaną wartość wynoszącą 

około 3,5%. Wzrost inflacji wynika w dużej mierze ze wzrostu presji kosztowej w gospodarce, 

co jest związane z podwyżkami płacy minimalnej oraz wysoką dynamiką cen żywności. 

W 2020 roku przewidywana jest także podwyżka cen energii ze względu na rozłożony w czasie 

efekt wyższych kosztów produkcji energii elektrycznej i wzrostu jej notowań na rynkach 

hurtowych, a także podwyżka akcyzy. 

Wykroczenie inflacji zauważalnie poza ramy określone przez NBP może spowodować 

konieczność skalkulowania nowych taryf dla odbiorców usług. Równocześnie koszt 

ten wliczony zostałby w ceny świadczonych przez Spółkę usług. Prawdopodobieństwo 

wykroczenia wskaźnika inflacji poza poziom określony przez NBP oceniane jest przez Spółkę 

jako niskie.  

Ryzyko walutowe  

W przypadku Spółki nie zidentyfikowano przedmiotowego ryzyka, ponieważ transakcje 

dokonywane są wyłącznie w polskich złotych.  

Ryzyko kredytowe  

Spółka nie inwestuje wolnych środków w emitowane przez podmioty trzecie papiery 

wartościowe. Dodatkowo Spółka nie kredytuje swoich kontrahentów. Wskaźnik spływu 

należności w 2019 roku przekraczał 99%.  

Wolne środki pieniężne posiadane przez Spółkę są lokowane w lokaty bankowe ustanowione 

w bankach wytypowanych na podstawie posiadanego ratingu kredytowego  

i wysokości kapitału zakładowego. Mając powyższe na uwadze, można stwierdzić, że ryzyko 

kredytowe jest zatem znikome. 
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6.2. POZOSTAŁE SZANSE, RYZYKA I ZAGROŻENIA 

6.2.1. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STABILNOŚCIĄ SYSTEMU PRAWNEGO 

I PODATKOWEGO  

Otoczenie prawno-podatkowe, w którym Spółka funkcjonuje oraz potencjalne zmiany 

dokonywane przez ustawodawcę, mogą mieć duży wpływ na warunki, w których Spółka 

prowadzi działalność. Spółka nadzoruje bieżącą analizę stosownych przepisów prawnych 

i w razie konieczności gotowa jest podjąć kroki zapobiegawcze, mające na celu 

zminimalizowanie potencjalnych, niekorzystnych skutków takich zmian.  

6.2.2. NOWA PERSPEKTYWA UNIJNA 

W 2020 roku Aquanet SA zamierza rozpocząć przygotowania kolejnych projektów 

do dofinansowania w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Spółka tak jak 

dotychczas, w głównej mierze koncentrować będzie się na środkach dostępnych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsiębiorstwo realizować będzie 

swoje zamierzenia inwestycyjne związane z gospodarką wodno-ściekową na obszarze swojej 

działalności. Dodatkowo ze względu na nowe wyzwania, jakie stawia przed nami zmieniający 

się klimat, Aquanet SA zamierza wykorzystać pojawiające się możliwości finansowe, 

jakie prawdopodobnie będą dostępne w działaniu związanym z adaptacją do zmian klimatu. 

Trwają prace nad opracowaniem wstępnych propozycji nowych projektów unijnych Spółki. 

6.2.3. RYZYKO WZROSTU KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI 

Istnieje ryzyko wzrostu kosztów usług związanych z realizowanymi przez Spółkę 

inwestycjami wynikające ze spadku bezrobocia, trudności w pozyskiwaniu przez potencjalnych 

oferentów oraz rosnących przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce. Na podstawie 

przeprowadzanych postępowań przetargowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, 

przedsiębiorstwo odnotowało wzrost średnich cen usług wykonawczych. W związku 
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z powyższym istnieje zwiększone ryzyko wzrostu kosztów realizacji planów inwestycyjnych 

Spółki. 

6.2.4. DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA GROŹBIE 

GLOBALNEGO KRYZYSU 

Spółka od kilku lat prowadzi bezpieczną politykę lokacji wolnych środków finansowych. 

Wolne środki finansowe lokowane są w najbezpieczniejsze lokaty bankowe. Stosowana jest 

uchwalona przez Zarząd Aquanet SA "Procedura lokowania nadwyżek finansowych", 

w ramach której prowadzona jest dywersyfikacja portfela lokat. Na takie podejście wyrazili 

zgodę główni kredytodawcy, tj. Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa 

Krajowego. 

Spółka pozostaje w ograniczonym stopniu wrażliwa na ryzyko zmieniających się stóp 

procentowych. W przypadku wystąpienia globalnego kryzysu finansowego, skutki 

dla Aquanet SA mogą być podobne do tych z okresu 2007-2010, gdy początkowy wzrost 

procentowych stóp międzybankowych był sukcesywnie niwelowany polityką rządów i banków 

centralnych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w kosztach, ale także przychodach 

finansowych. 

W zakresie ryzyka gospodarczego, możliwe są niewielkie zmiany popytu 

konsumenckiego, tj. jego spadek i wraz z nim spadek sprzedaży. Możliwe jest również 

polepszenie sytuacji pracowniczo-rekrutacyjnej w tym okresie i przekształcenie się „rynku 

pracownika” w „rynek pracodawcy”. Mając na uwadze odmienny charakter kryzysów 

(lokalnych bądź globalnych) i pochodnych od nich, nie sposób przewidzieć wszystkich anomalii 

i tym samym trudno jest z adekwatnym wyprzedzeniem podejmować działania profilaktyczne 

na wypadek wystąpienia silnych zawirowań. Jednakże, Aquanet SA jako przedsiębiorstwo 

działające w warunkach monopolu naturalnego w branży wodno-kanalizacyjnej, 

charakteryzuje się raczej małą podatnością w odniesieniu do zawirowań rynkowych. 

Bezpośrednim przejawem aktywnego weryfikowania globalnej sytuacji rynkowej 

i w ślad za tym prowadzonej profilaktyce z zakresu przeciwdziałania skutkom potencjalnego 

kryzysu, jest okresowa weryfikacja stóp procentowych będących podstawą do naliczania 
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odsetek od kredytu inwestycyjnego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W 2019 roku 

dokonano dwóch takich weryfikacji. Efektem tego było przejście na zmienną stopę 

procentową, która na chwilę obecną stała się dla Spółki znacznie bardziej atrakcyjna 

w stosunku do stopy stałej. Mając jednak na uwadze ryzyko związane z możliwością 

wystąpienia kryzysu na rynkach finansowych, Aquanet SA zdecydowała się 

na przeprowadzenie kolejnej rewizji już po upływie 4 lat. Takie działanie minimalizuje ryzyko 

znacznego wzrostu kosztów obsługi zadłużenia powstałe w skutek wzrostu oprocentowania 

bazującego na sumie stawek referencyjnych i marż bankowych. 

6.2.5. ZMIANA GWARANTA WYSTAWIAJĄCEGO GWARANCJĘ BANKOWĄ 

BĘDĄCĄ ZABEZPIECZENIEM DLA KREDYTU UDZIELONEGO PRZEZ 

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY 

Spółka w roku 2005 zaciągnęła kredyt inwestycyjny w wysokości 500 mln zł. 

Przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (Kontrakt Finansowy I). Niniejszy kredyt 

zabezpieczony jest gwarancją bankową, której wysokość stanowi 120% wysokości 

zaangażowania na moment wystawiania gwarancji. 

Spółka dokonuje wyboru Gwaranta na drodze postępowania przetargowego 

przeprowadzanego zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych. W związku z tym prace 

związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej rozpoczynają się już w I kwartale 

2020 roku, tak aby cały proces został ukończony jeszcze w tym samym roku. 

Mając na uwadze, iż istnieje zagrożenie wystąpienia kolejnego światowego kryzysu 

ekonomicznego, banki mogą szacować wyższy poziom ryzyka udzielając nowej gwarancji, 

co bezpośrednio może przełożyć się na koszt jej pozyskania. 

6.2.6. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej "PZP"), która wejdzie w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. ma za zadanie zwiększyć dostępność i konkurencyjność zamówień 
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publicznych, w związku z tym zakłada wzmocnienie pozycji wykonawcy w stosunku 

do zamawiającego. 

Potwierdzeniem wzmocnienia tej pozycji są m.in. dodatkowe obowiązki nałożone 

na zamawiającego związane z dokumentowaniem postępowań.  

Ponadto na zamawiającego nałożony został wprost obowiązek współpracy 

z wykonawcą przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

Zamawiający będzie miał obowiązek wprowadzić w każdej umowie na usługi i roboty 

budowlane, której termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy, obowiązkową klauzulę 

waloryzacyjną określoną w PZP oraz obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach 

lub wypłatę zaliczki. 

Ponadto w terminie 30 dni od wykonania umowy będzie zamieszczał w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zamawiający każdorazowo 

będzie musiał uzasadnić wysokość żądanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeśli będzie ono przekraczało próg 5 %. 

 

7. POZOSTAŁE ISTOTNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁKI 

 

7.1. POLITYKA PERSONALNA 

7.1.1. ZASOBY LUDZKIE 

W 2019 roku średnie roczne zatrudnienie w Spółce wyniosło 850 osób i wzrosło 

w porównaniu do roku 2018 o 12 osób. 

W poniższej tabeli przedstawiono przeciętną roczną liczbę zatrudnionych w ostatnich 

dwóch latach działalności. 
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Tab. 11 Przeciętna liczba zatrudnionych w latach 2018 i 2019 w podziale na grupy zawodowe 

Wyszczególnienie 2018 2019 

1 2 3 

Ogółem, w tym: 838* 850* 

- pracownicy umysłowi 500 512 

- pracownicy fizyczni 335 335 

-uczniowie** 3 3 

Zarząd 3 3 

* - członkowie Zarządu będący na kontraktach menedżerskich nie są wliczani do sumy zatrudnionych ogółem 
** - uczniowie z klasy patronackiej z Szkoły Budowlanej im. Rogera Sławińskiego w Poznaniu 

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku najliczniejszą grupę pracowników stanowiły osoby  

z łącznym stażem pracy w przedziale do 5 lat zatrudnienia. Ilość osób o takim stażu pracy 

zwiększyła się o 9,81 % w stosunku do 31 grudnia 2018 roku. 

 

7.1.2. POLITYKA KADROWA 

Polityka kadrowa Spółki koncentruje się na wspieraniu realizacji celów przedsiębiorstwa 

poprzez zapewnienie kadry charakteryzującej się odpowiednim profilem kompetencyjnym 

oraz umiejętnościami pozwalającymi na sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach. 

Wśród podejmowanych w Spółce działań, które są zorientowane na pracownika i jego 

potrzeby wymienić należy te prowadzone w ramach przyjętej strategii Społecznej 

Odpowiedzialności Biznesu (CSR). W Celu 1 pod nazwą „Wiedza i profesjonalizm naszych 

pracowników kształtują naszą pozycję na rynku” realizowany jest między innymi projekt 

„Angażowanie pracowników we wspierany przez spółkę wolontariat”. Wolontariusze oprócz 

tradycyjnego włączania się w niesienie pomocy dodatkowo realizowali projekty grantowe, 

gdzie finansowo i pomocowo wspierali różne organizacje pożytku publicznego. Wśród działań 

widocznych w przestrzeni publicznej wymienić należy prace wolontariackie w ramach 

stowarzyszenia „Zupa na Głównym”, które pomaga osobom w kryzysie bezdomności 

oraz potrzebującym zagrożonym kryzysem. Dzięki tej współpracy Spółka skutecznie zaistniała 

na pozarządowej mapie Poznania. Do wolontariuszy zwraca się bezpośrednio o pomoc coraz 

więcej organizacji pozarządowych, jak również wolontariusze biorą regularnie udział 

w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta Poznania – Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
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7.2. ŚRODOWISKO NATURALNE 

Ze względu na negatywne zmiany klimatyczne oraz postępującą zabudowę terenów  

w rejonach sąsiadujących z miejscami poboru wód, Spółka dostrzega potencjalne zagrożenia 

związane z zapewnieniem ciągłości produkcji wody w średnim i dłuższym horyzoncie 

czasowym, tym bardziej, że zapotrzebowanie na wodę będzie wykazywać tendencję rosnącą. 

Dwa największe ujęcia Poznańskiego Systemu Wodonośnego (PSW): Mosina – Krajkowo 

oraz Poznań – Dębina, wykorzystują wody ze zbiorników wodonośnych o słabej odporności 

na oddziaływanie zanieczyszczeń antropogenicznych i w związku z tym wymagają szczególnej 

ochrony. W powyższej sytuacji działania zabezpieczające muszą być prowadzone zarówno 

obecnie, jak i w przyszłości. 

W obszarach funkcjonowania ujęć PSW brak jest rezerw wód podziemnych pochodzących 

z naturalnej odnawialności, co w przypadku znaczącego wzrostu zapotrzebowania na wodę 

pitną, będzie wiązało się z koniecznością pozyskiwania zasobów eksploatacyjnych głównie 

z infiltracji wód rzecznych poprzez systemy sztucznego zasilania wód podziemnych. 

Wymusi to potrzebę przejęcia nowych terenów dla rozwoju ujęć sztucznej infiltracji w rejonie 

Mosiny oraz budowy ujęcia na terenie Marlewa w Poznaniu. 

Spółka prowadzi działania mające na celu pozyskanie terenów perspektywicznych na tarasie 

zalewowym rzeki Warty w rejonie Sowinki – Baranowo (gmina Mosina), będących 

w posiadaniu kilku podmiotów. Są to tereny w najwyższym stopniu cenne i unikatowe 

hydrogeologicznie, na których zastosowanie sztucznej infiltracji będzie najbardziej efektywne 

i umożliwi budowę dużego ujęcia wody.  

W przypadku Marlewa teren wodonośny jest już w posiadaniu Spółki i w planie miejscowym 

zarezerwowany jest pod budowę ujęcia. Ze względu na wcześniejsze wykorzystywanie 

tego terenu przez przemysł ziemniaczany, musi on przejść proces naturalnego 

samooczyszczenia z zanieczyszczeń. Proces oczyszczania jest monitorowany. 
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7.3. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

7.3.1. PROJEKT REWISE 

W 2019 roku Spółka wzięła udział w pracach międzynarodowego zespołu 

pod przewodnictwem hiszpańskiego przedsiębiorstwa FCC Aqualia SA przygotowującego 

wniosek w ramach konkursu grantowego organizowanego przez Unię Europejską pod nazwą 

„Horyzont 2020”. Jest to jak dotąd największy unijny konkurs w zakresie badań naukowych 

i innowacji. Celem projektu o nazwie REWAISE (w wolnym tłumaczeniu „Innowacyjna ochrona 

zasobów wodnych dla inteligentnej gospodarki przyszłości” jest zapewnienie rozwijania 

nowatorskich i przełomowych technologii. Mają one charakteryzować się zmniejszonym 

w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań, stopniem emisji dwutlenku węgla 

oraz zwiększoną odpornością na zmienność warunków zewnętrznych. Opracowane w wyniku 

działań innowacyjne narzędzia mają być łatwe do przeskalowania oraz powinny stanowić 

atrakcyjne rozwiązania, które pozwolą otworzyć się na współpracę z innymi sektorami, 

wykorzystującymi podczas działalności wodę w swoich instalacjach. Rezultatem 

tak skoordynowanych działań byłoby zmniejszaniem deficytów wody oraz ograniczanie 

jej zanieczyszczenia na jak największym obszarze. Badania prowadzone w kontekście projektu 

w praktyce pozwolą przeanalizować ścieżki umożliwiające odzysk surowców, także w postaci 

nawozów, w połączeniu z ponownym wykorzystaniem wody pozyskiwanej ze ścieków 

oczyszczonych, wskazując drogę, która jest najbardziej wydajana pod kątem środowiskowym. 

Sprawdzenie założeń technologicznych w warunkach rzeczywistych, połączone z najnowszymi 

metodami pozwalającymi na dogłębną analizę danych, pomoże zbudować model obiektu 

oczyszczania ścieków, który ma stać się narzędziem pozwalającym jeszcze lepiej zarządzać 

pracą oczyszczalni ścieków miejskich. 

Duże zaangażowanie oraz charakter przygotowanego przez Spółkę wkładu merytorycznego 

został doceniony przez hiszpańskiego koordynatora i zespół pracowników Spółki został 

mianowany liderem i koordynatorem obszaru obejmującego działania krajów takich 

jak Szwecja i Czechy. Otrzymane dofinansowanie całego projektu to około 15 mln euro, 
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z czego na cele Spółki przeznaczone jest blisko 1 mln, co zabezpiecza około 70 % budżetu 

dla planowanych przedsięwzięć realizowanych w Spółce ramach przedmiotowego projektu. 

Czas trwania prac został określony na 5 lat. 

7.3.2. TECHNOLOGIA NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI STANU SIECI 

W roku 2019 Spółka przeprowadziła rozpoznanie rynku w zakresie dostępności 

technologii badania stanu technicznego sieci wodociągowej w sposób nieinwazyjny i nadający 

się do diagnostyki długich odcinków. Stosowane rozwiązania pozwalają zminimalizować 

problemy logistyczne i operacyjne oraz utrzymać ciągłość ruchu magistrali przesyłowej 

podczas wykonywania inspekcji. Są to narzędzie proaktywne, które umożliwiają wyizolowanie 

problematycznych odcinków sieci przesyłowej i ich naprawę zanim staną się poważnym 

problemem. Wykorzystywana jest technologia akustyczna oparta na przetworniku 

zintegrowanym z rejestratorem i nadajnikiem położenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

urządzenie pomiarowe można bezprzewodowo wprowadzić do badanego rurociągu 

bez konieczności wyłączania go z eksploatacji. Poruszając się wraz z tłoczoną wodą rejestruje 

on aktywność akustyczną w rurociągu pozwalając na zlokalizowanie wadliwych miejsc. 

Spółka podczas modernizacji dwóch komór wodociągowych przystosowała je tak, 

aby umożliwić aplikację przetwornika bez dodatkowych czynności przygotowawczych. 

Spółka oczekuje, że wdrożenie tego rozwiązania pozwoli na skuteczną ocenę stanu 

technicznego sieci oraz w dalszej perspektywie wpłynie na zmniejszenie strat wody. 

7.3.3. MODERNIZACJA STACJI DMUCHAW 

W roku 2019 zrealizowano projekt modernizacji stacji dmuchaw celem obniżenia zużycia 

energii elektrycznej systemu napowietrzania reaktorów biologicznych funkcjonujących na 

Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków. W ramach tych działań zdemontowano osiem dotychczas 

funkcjonujących dmuchaw wyporowych oraz przebudowano układ pomiarowy przepływu 

powietrza dla bioreaktorów. Zamontowano w to miejsce pięć nowoczesnych dmuchaw 

osiowo – promieniowych. Po wdrożeniu urządzeń dokonano, w porównywalnych warunkach 

pogodowych rzutujących na rozpuszczalność tlenu w wodzie, kilkumiesięcznych pomiarów, 

które wykazały ponad 36 % oszczędność w zużyciu energii elektrycznej. 
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8. INNE WAŻNE INFORMACJE 
 

8.1. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH, 
UDZIELONYCH PORĘCZENIACH, GWARANCJACH 

W 2019 roku Spółka nie zaciągnęła żadnego finansowania dłużnego (kredyty, 

pożyczki, itp.) jak również nie były podpisywane gwarancje bankowe ani poręczenia.  

W roku sprawozdawczym Aquanet SA spłacał zaciągnięty w latach ubiegłych kredyt 

inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 1) oraz kredyt dopłatowy 

w Banku PKO BP SA z dopłatami do odsetek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo Spółka w 2019 roku kontynuowała, zgodnie z 

harmonogramem regulowanie zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego z Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego (kontrakt EBI 2).  

 

8.2. INFORMACJA O ZNACZĄCYCH UMOWACH ZAWARTYCH 

W 2019 ROKU 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Spółka zawarła szereg umów, 

a wśród najistotniejszych wymienić należy: 

1. umowa z dnia 16 stycznia 2019r. z firmą Terlan na określenie zasad współpracy Stron  

w zakresie realizowania robót budowlanych i prac eksploatacyjnych (U/36/RKR/I/2019), 

2. umowa z dnia 30 grudnia 2019r. z firmą Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.  

na świadczenie usług w zakresie pobierania próbek wraz z transportem i badań 

laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów, gazów i 

innych wraz z opracowaniem i przekazywaniem wyników wraz z opiniami oraz 

sporządzeniem sprawozdań z badań (U/1340/RP/XII/2019), 

3. umowa (Porozumienie) zawarta 30 grudnia 2019 roku  z firmą Terlan  na określenie zasad 

współpracy w roku 2020 w zakresie realizowania robót budowlanych oraz prac 

eksploatacyjnych (U/1381/BZ/XII/2019), jednak dotyczy współpracy w roku 2020. 
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4. umowa z dnia 21 stycznia 2019r. z firmą Terlan na wymianę i montaż wodomierzy do 

wody zimnej na przyłączach wodociągowych (U/35/RP/I/2019). 

 
 

8.3. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano na rzecz Aquanet SA zlecenia o wartości: 

1. TERLAN Sp. z o.o. –  133 540 tys. zł netto, 

2. Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. – 4 562 tys. zł netto, 

3. Lenker Sp. z o.o. – 5 645 tys. zł netto. 

Wartość usług wykonanych i zafakturowanych przez Spółkę na rzecz: 

1. TERLAN Sp. z o.o. wyniosła 171 tys. zł. 

2. Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. wyniosła  669 tys. zł. 

3. Lenker Sp. z o.o. wyniosła   219 tys. zł. 

4. Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. wyniosła  172 tys. zł. 

5. Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. wyniosła  69 tys. zł. 

 

8.4. INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH 

 

Spółka nie nabyła w 2019 roku żadnych akcji własnych. 

 

8.5. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

Zgodnie Ustawą o rachunkowości (tekst jednolity opublikowany Dz. U. 2019 

poz. 351, z późn. zm.), zapisy artykułu 49 ustęp 2a. nie mają zastosowania w przypadku spółki 

Aquanet SA. 
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9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 

9.1. PRAWDZIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ PREZENTOWANYCH 

SPRAWOZDAŃ 

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Aquanet SA roczne sprawozdanie finansowe 

Aquanet SA, obejmujące okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku  

wraz z danymi porównywalnymi, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami 

rachunkowości i odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 

i finansową oraz wynik finansowy Spółki. 

 

9.2. WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Zarząd Aquanet SA oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Aquanet SA 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa krajowego.  
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