Projekt
z dnia 4 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału
rezerwowego ”Śremski Sport” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.)
w związku z art. 177 § 1 i art. 178 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Rada Miejska
w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego
„Śremski Sport” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Śremie, w wysokości 351 510,00 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy
pięćset dziesięć złotych).
2. Dopłata, o której mowa w ust.1 przeznaczona będzie na pokrycie
w spółce straty bilansowej za 2012 rok.
3. Dopłata będzie udzielona z budżetu gminy Śrem w 2013 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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Uzasadnienie
Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału
rezerwowego ”Śremski Sport” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2012 rok
Śremski Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Śremie w latach 2008 - 2012 poniosła straty bilansowe. W 2012 roku strata
netto wyniosła 351 510,00 zł, natomiast z całego okresu działalności Spółki
strata netto kształtuje się na poziomie 1 154 412,95 zł.
Śremski Sport Sp. z o.o. zgodnie z zapisami Aktu Założycielskiego
realizuje zadania gminy Śrem z zakresu użyteczności publicznej
(propagowanie sportu wśród mieszkańców gminy Śrem).
Istotnym kosztem ponoszonym przez Spółkę w ramach jej działalności
są dwojakie obciążenia związane z:
1) amortyzacją środków trwałych, które ze względu na dużą wartość
majątku (głównie obiektu sportowego przy ul. Staszica 1a) w bardzo
znaczący sposób wpływają na wynik finansowy w poszczególnych latach
działalności spółki.
2) koszty związane z podatkiem od nieruchomości ponoszone przez
Spółkę na rzecz gminy Śrem.
Rok obrotowy
Koszt amortyzacji
Podatek od nieruchomości

2009
333 448
159 167

2010
260 514
167 231

2011
258 108
165 855

2012
78 340
173 166

Razem
930 410
665 419

Jak widać z powyższych zestawień dużą część wypracowanego
przychodu z działalności Spółki przeznaczane jest na zapłatę zobowiązań na
rzecz gminy Śrem oraz na pokrycie kosztów amortyzacji.
Śremski Sport Sp. z o.o. jest w 100% własnością gminy Śrem. Powstał
w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Śremski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w spółkę prawa handlowego w kwietniu 2008 roku. W związku
z powyższym obiekty na których Spółka prowadzi swoją działalność są już
w znacznym stopniu wyeksploatowane, co w konsekwencji generuje wysokie
koszty ich modernizacji. Również prowadzenie działalności na przestarzałych
obiektach jest szczególnie trudne dla nowego podmiotu oferującego usługi,
przede wszystkim z uwagi na podmioty konkurencyjne dysponujące
nowoczesnymi obiektami sportowymi (np. „Oaza” Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu czy „Termy Maltańskie” w Poznaniu).
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W związku z coroczną stratą netto na działalności, niemożliwe jest
ponoszenie dużych nakładów finansowych, które umożliwiłyby uruchomienie
nowych dziedzin działalności. Na sytuację spółki wpływ ma również kryzys
gospodarczy, który dotknął mieszkańców gminy Śrem.
W celu umożliwienia spółce działania bez obciążenia ujemnym
wynikiem finansowym, proponuje się pokrycie z budżetu gminy straty
bilansowej za 2012 rok.
Artykuł 177 kodeksu spółek handlowych daje właścicielowi spółki
możliwość wniesienia dopłat. Dopłaty mogą być wnoszone w związku
z potrzebą pokrycia straty. Dopłata nie jest formą podwyższenia kapitału
zakładowego, ale powiększa tworzony w spółce kapitał rezerwowy. Akt
założycielski Spółki dopuszcza możliwość, aby wspólnik mógł zostać
zobowiązany do dokonania dopłat. Wartość udziałów gminy – jedynego
udziałowca Spółki - wynosi obecnie 12 582 800,00 zł. Kwota 351 510,00 zł
pochodząca z budżetu gminy pozwoli całościowo pokryć stratę bilansową
spółki za 2012 rok.
Dopłata zostanie przekazana do spółki w 2013 roku.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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