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N{icj§.§§§§ć Cłf ORCI§ZCZ
§Frrrziltlrił: URŚZULA JENERALCZUK

l}.ni.t.śi!L Il1\tl:lnr.,!1 l'Llc,ls;!'łtit|il!r! lrllinł!*l{.)nć*i, !l'.!
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R*chun*k zysków i strat
7Ą a1-01-2Ol7 do 31-ź2-2a17

Trc§ć §umy ra okres
p§prz§dni bie*ący (sprolwldruczy)

A, Przychotly nctto ee sprzednży i zrdwnrrne z rrimi, w tym: 6986126,8? 679v4§1 ,6a
_ od jednoste* powiązanych

l, Przychody netło ze sprzcdaży produktów 6987756.42 a77o87s.CIg
l l, ?.miano slanu produktólv {zwiększ*nie - lvartość dotlalnia, zmniejsaenie - wmtośc ujemna) *24?3,4,ł 9§§§3,57
Itl^ K§szt wytwolzsnia produk{ów na wlagne potfz§byjedno§tki o,aa
lV, Preychody nclto ż§ sprzedaży towarów i matęriałóly 793.8CI 1o59 ,oo

B. Kosrty rlaialł lngści op*racyjncj 6845393,84 6ao§o9a ,,§
l. Amortyr,acja 926581 ,41 8a74s1 ,75
lL Zużytie malerin}ów i energii 2§07793.89 2441639,11
Itl, Usługi obce 38784a,oa 328131 ,62
lY. Podntki i oplaty, rv tym: 3v797Q,4a 383566 ,91

podatęk łkcyzorvy
V. Wynagrodzenia 159o71o,o8 1€o2496 "36
vl, ubeznieczeni* snołecznę i inne świadczenia 383279,g1 393710.67
Vll. Pozostałe kcszly lodzajorve §7121o.15 710061 ,73
VlII. lffąrt§§ć sprztdanych torvaróry i m*terialórv

7.y§k {§trrta) zc sprzedaży (A-B} 140732,s7 -7606 ,49
D. Pozo§tBl§ Drzychody optracyine 130714,18 t7CIo44 ,26

l, Zysk ze zbycia niefinan§Ox*lch ak{ywórv trlva|ych

Il. Dotłqie 88847,13 75679,24
Ill. Jnne przychody operacyjne 420.67 ,o5 94365,o2

§. Potostalc koszty łrpnr*tyine 1a6445 -32 12&§80 ,39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywólv trrvalych

l l. A k tualizacj a lyart§ści aktyvórv ni efinałsolvych

lll, lnnę koszty oneracvine 106445,32 128§6CI,39
F. Zysk (§trrt§} z rluinl:rlności operacyjne:i (C+D-§) 165,ao1 "83 33877,3a
G. Pruvchorlv fin*nsowc 22637 ,41 179s2 -7o

l. Dywidendy i rrdziały rł zlskach, rv lym:

- dlf, jednó§rck poniązanych

lI. Od§etki, \Y tyltl: ?2637,4ź 17992 .7CI
- od jcdnostuk puwiązanyr;h

lll. Zy§k ze zbycia inrveslycji

I V. A ktualizacja rvartości inrvesłycj i

V, Inne

H. Xcszty finansowe 10729.02 13372 ,19
l. Oilselki. w łl,m; 1o7o7,o2 13355,1g
- łd jerlnoslek powiązanych

lt. §tratł ze lbycia inrvcstycji

lll. Akłualizacja §art§śca inrvestycji

lV. lnne 22,ao 17 ,a0
I- Z-v*k {str*la} c dzi:ilłlnóści po:snorlłr*rłi {F + G - ll) 1769la,22 38497,89
.I. Wyni* zrlarz.eń nnrlr"rvyłraJnych (J.t- J"ll} o.aa o,CIO

l, ZysŁi nadzrv;,ezajne

ll^ §tlalv n&dzx,vcuaine

K, Zysk {§trslll) brutto (l*.r) 176.s10 ,22 38497 ,89
l,, Frrłlłttk rloehor| oryt 43167 ,ao 1ż917 ,oa
M. tto:eo§tłl€ trborłiłzktrw* crnniciłą*r:ił *yskil (zrvi*k-§z*oi:r str*ty)
N. 7-.y*k (strat*) ll§tto (N - |" - M) 133743,2ż 2§580,89

. dnla 26*O3-2Q1 8 Złrrvicrdril

M



u,*p*ffłfuffi#fi5§,$i§Jffitr§- BILAN§
spądeonyna dzieri 31,12,201?

AKTylryA

§fatnakmkokrmu

rA§ylryA

§tgnnfikonimok*u

pnpm&irryo biglmco
lronrrŃrlimpo}

popmdniqo bit@,
{§lltit§ludsyfieml

AAKITWAmlryfi§ {lłil+fi+{l,łY} 12199u7,a7 1691§O7ł§0
ń"KA§TAŁ{§§nusWł.Atry
fi fl l+mfl v+v+vl+!Tl+YllHn

1t874§72,95 l1900§§3,84

lW$fufoi nimafuialnei pnnnle {l do4} [§flrłH{frutd,M)Nmwyl
,l1730r{l§,w

117300r,l',ffi

},K@nkfuryepmmljo,ryń fi,l$lrinWyn }ffx*łtlptfuły {łitl|koiitłigilllai

ż,\Ymfu$ifuy m Ue,bl} {rl,tje} ł{nm {rłidŃ lłimaJ
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a)pmy (w łmpam q*ow{.ł łtiĘsryo gtl,h,} 628814,67 628814,67 Ylll,łŃ{*rłh),,do 2§58ą89

b] hdŃ hk& i Ńi*ly inąmirń ldowej i n,dqi 9547802,a3 1234798t,41 §. ĘĘl6lm Mlł w dry Ń, okfrottlgo

l$idlrnftrlisffii]
dr&faMnimimagyny 449742,09 1078101,74

M
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e Arrylłt OBnOTOWI fiI+ilI+Ę 3ir§4ł8, 3713838,ffi
B, IOB0$IĄIA§A I sEiER§T nA
?0BOWArAmA fi+Il+ilblv]

4097687,94 87283§7,22

I,§łpasy (l do5} ?7§96499 219661,05 L Rwtrry m lłbolłĘlania {l do 3} 8$97/ą00 8997l2,0a

l,MakiĄ źi§$6{,99 źlgs6r,O§ l. Bł,n$a l trtrfu drocffi e$ dtku dŃŃgruo

?.lflpŃĘipnd*tytvtoku l. Rrcnm na śnidułnk emryh§re i p&bne

3.lliŃuĘgotwe "dlug$umłnow

{,Tnwry "tmlkohłmkolła

5,ldiidinadosnry 3.PłmŃmmry 8997/ł00 89§v72,w

It Ndeżnofui bótkoterminow {l &2} 1879726,67 ?4§1O3s40 -dlugŃnfnowe 89977,.,,a0 B9§W2,§0

l. NalffiŃi didno§€kpołipnych (ał) .trułkotełminorve

a} tty§lu ddłrv i §§hg o okxie spłxy IL fu hrr{płnił dkghnninm il & 2} 88874,M 176n4O,g1

-dCI I? ninigry l.lTokjdno{*ptliąanyń

.pCItyitjlżmi,ltipy 2, Vobm png&d,ifuste[ (a-d) 8&B74,aa 1762240,g1

b)ime a}Mtyipłdi B8874,ffi 176n4a,g1

1. }ialmośd od pm$dyńjdno§bh {&d} 18rg7źą67 2451§36,4a b) z lytufu mĘi dluttydt pagieńttwnaftiołryń

*}rylueW i u§Ę a *resierylaty: 1§76720,§9 156§9ff4,i6 g) inne ŃOłi{eda {inans§c

.dol}miesipy l57§T2ą59 15$§904,76 d}i,ue

.płyĄl3Ńdpy l|t XoMipmił lgótktenłi,rm {l do 1) 1430949,90 389641ą{6

bi l lytufu Ń*oą d*nii, d, ubrylwcń

saołmnó idmmtnv& łru innvrh śwbdcnń
287201,63 8§938ą19 1, §hk.ldnnt* płiąmph §-Ę

c) inne a}złh*udo*npi Ńg, o Ńmie BT,,B.ŃoSi:

d}&dldzłnemeodm$outj 15804,45 15751,45 -dol2mhipy

lll Inntłiycje kńkohrminom (l e 2) 1il6690,48 101662§,80 -pwyni§,nłniw

l. KŃ&fmim,ł! dW}! frłamw (ał} t616690,48 101§625,86 b)inne

Ąwjdnwła}pouiryatyń 1.lYŃwwMydMncsl*{a"i} 147.,411§,23 387863ą14

-udĄlubak{e a)kŃłiroą,di 318088,a0 rfi22g8,§1

-inne pryiry*ato*iovł b}ztytłb an$idfutny$ pieńw nnrtł&io*yeh

-udziłlmepłzyc*i $hne&uipialinanrorrt

- iłne llothmmittorlt Ąrru fi nmmrve d}tryn:fu do*arviŃgooknrie *ynapl*t&łi: 879967,25 ź§6040ą05

b)wpmcdych jdnookmh -do l2nieiiny 8r§967,ż§ 2§6f,4ll§,a5

-udłidyluh*dt "pltyitillminięry

"innepapĘwŃionr {nfickioĘrntwnado§nłx

-u&iclonepĘedri §dmłiąmh**dorvr

- inne kmtkotum{now ałtyln linmwrrt gJ złulrl pda{ffi1$luk4ilrń i imith śiłiadcnń 149§26,17 139913,5$

c) iodti piotipr i inne ńtlw płotĘfu e 1$1669ą48 101662ą8$ hJrłtfuqruąrodąń l§43ł8f 76§17,ł2
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RACH§NEK ZY§KÓW l §TR§T

Wartant parównawczy Dane w PLN Kwota ea bieżący rok Kwota za poprzedni
obratawy rok obrotowy

7 334114,53izrównane z nimi

(zwiększenie _ wańość
wańośt ujemna}

7 320 248,88*-l§łoź,ł§

7 413 100,40

i'óó5 Tó§,ł:i

6 797 491,66

e}?CI bir;d§
żii"§ss,57

- 
ł oig,óó'

ó bod"ogó,l§
' ad?'óiis
źiłió§g,łt"
-;ż6 i3ł,6ż
t gezłóąg6
- 

ś§i"żio,or'

ial i?a,źs

_7 606,49

iliO'ń:":ż§

ir§ b§O.C§

- 
i} ggz,io

17.993,70

13 372,1g

ir arz,tg

na własne potrzeby

t.i{i&§SĄS cl}iiłijt

i .l,r.;.,<:ł ,.iri;it;]łł §iii -

inne §wiadcaenia, w

2737 823,§1-*',-i€§§i;io'- "

'l zii lddil:"- ąią'iii,óó - -

17s §i6,ii
1 0759§1"1?,__

i

_ wańość sprzedanych towarów i materiałów

G" Zysk {strata} ze sprzedał {A-B}
'b. 

F iósńd eżydffiłr';póiaiiińe. w tvrn:

- attuałii§i wirtÓ*Ji ixŃorł ńiełinansdwycrl

E. pordtałe ióśźb/ ońiracyjne, w łm:
" -'iiiiialBaCjó wiiióśCi ańŃow ńietnansowyctr

e. PŹvcrloai?ńańsiwe, w iym:

i ijńlcenłyi ułżłary w iiśkicń oo;eóńośiet, w
których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,
w tym;

- Ód iełńoaŃ pon,ązanvcń, w łtOłón.iednostka
posiada zaengażowanie w kapitale

ll. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

rll, ŹvŚr'i tytijłu roicrloOu 
"*ŃÓ* 

finansowych, w
tym:" 

-wjednosikachpowiązinych

lV. Aktualizacja wańości aktywów finansowych

G" Koszty finangowe, w tym:

l. Odseff<i, w tyrn:

- dla jednostek powiązanych

ll. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w
tym:

- w jednostkalh powiąanych

ZAKŁAo ENERGETyKI clgptNĘ]. woooclĄGów l

KANAI|ZACJ| W cHORosZczY 5pOŁKA Z 06*ANłCżONĄ
ODPOwl§DżlAtNośclĄ

-78 98§,87

737 195,4Ą

'ó§ 
i}::b3

-tt 
zś§,§Ż

11 ?§9,97

9f 188,81

91 188,81

§prawozdanie finansowe za okres cd 01.Sl.ż018 do 31.12.2018



l ll. Aktualizacja war&Ńci aktlnrów finansowych

H. Eysk {gtrata) bruito {§+D§+F€} 31§ {{6,9§ 38 497,89

l, Podatek dochodowy

J, Zy§k {§trai*} 
:netto {H-ł

69 958,00 ,l2 917,00

24§ {88;§€ 25 §80,89

i\

{i

ZAKŁAD ENERGETYK, C|EPLNEJ, WoDoclĄGolv I

KANAuZAcJl W cHoRoszczY 5PoŁKA z oGRANlcZoNĄ
oDpowEDzlAtruośctĄ

§Brawozćanie ffnansorrye *a gkr€§ ód 01§1,2018 dg 31"1l.łOlB



BlLAH§

Aktywa Dane w PtN kwota na dzień
kończąqy bieżący rok
obrotowy

kwłlta na dzień
kończący poprzedni
rok obrotołvy

37 §26 97ą§8

37 s2§ 972,98

]€"1l:_:]_?# _",
1850g 157,§6

,6 9{§ 0?2,§0

,. _-.--,",.,-." *.**,".,,."*;.,,_......,".-

,6 9{§ §F2,§0
-.,,-,,. _..^,.--.,*--,*"";.--.q,,, 

"*-

_ .1j 19,3j9,?:7?
2 731 6§8,75

2t§ 86{,0§

2 4§t §3§,il0

]56J"9M:1_6
1 ffi5 904,7,6

a) flój!"Fy Ł_":: _y-!Yx 1_1.***1 *- §*:
- środki pienięźne w kasie i na rachunkach

lV, Kr&koteminowe rozliczenia międryokrc*owe
§. Nąleżna wpłary na kapit*ł §undulsz} podstawouly

D. Udzia§ (akcjt) własne

AKTYWA RAZEm

6ŁÓWN ĘcolvY

{ngr Jcngralczuk

49 81$ 170,39 20 62s 91{,0§

§§§ łirijó
§ 9§§ §43,30

39 977,{o

l 0{§ 69§§§
1 01§ 625,88

1 0t§ B2§,8§

ż§ §{§,2§

*fi*§ffe§*§§§*{

**SĄ:lĄ§ x*x*§ęx§* . *łti

ZAKŁAD EN§§GITYK| c|EPtNE]. WóDoclĄGoW l

KANAttZAc.ll w cHoRosZ(Zy spół_ra Z oGRANlcZoNĄ
oopowlEDzlAŁruośctĄ

Sprarłozdanie §nansołłe ea okres od 01,01.ż018 da 31.12.t018



BlLAN§

Pasywa Dane w PLN kwota na dzień
końcący bieżący rok
obrotovqy

kwota na dzień
kończący poprzedni
rok §brotoi^ry

1§ 593 869,74

t§ {08 §§§,00

|l1 §§0 5§§,§4
.,..-,-,:.,...",.,,t!,v B. 

^*""!.,l,t 73§ $0s,00

l 0?0 32§,&l { 070 325,84

ił
ó9§ §4§,00

"" 
---".,.'§1§:,*

§4 38§ §0O,§§

{99 772,00

87ż8337,?2

899 &§,§0 8§9 772,§§

,. , _1].§_91_9§:9"?"
4159 30§,00

l 762 2{0,9{

17§22ĄQ,91

lll. Zobowiązania krótkotEtminowe, &. tyfn:

a) z tytułu kredytów i pożyreek

b) z tytułu dostaw i usług, w tym:

- do 12 miesięcy

- powvŻÓj t? miesięcy

c) fundusze specjalne

ry. Hodiczenia międryokresowe

PASYWA RAZEM

GLo KslĘ§§wY

ZArŁAp §NERGEryKl cłEpLNĘ.,. wopocĘsów t

KANALIzAcJI w cgoroszczy spórxe z o€RlilllazoNĄ
oppowltDZlAŁtqośc:Ą

fiap.T 56§,00 3 8§6 4l§,4§

571 098,65 1 102 2§8,§1

,2_T10_4og,O§
2 560 4CI9,05

._:- -_ i ł
17 781,32 !, r

21sg 9t{,8§

20 618 9{1,0§

§ 950 311,27
-- 

§'{'Só-§ii;źż

t0 0§8,§5

:: iel?81__!i
49 8{i {70,3§

§prawoldanie liłransowe źa okre§ Bd 01-0tź0:18 do 31-12,ż018


