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2§07793.89
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Itl, Usługi obce
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podatęk łkcyzorvy
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l, Zysk ze zbycia niefinan§Ox*lch ak{ywórv trlva|ych
Il. Dotłqie
Ill. Jnne przychody operacyjne
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420.67 ,o5

§. Potostalc koszty łrpnr*tyine
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywólv trrvalych
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lll, lnnę koszty oneracvine
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- łd jerlnoslek powiązanych

13355,1g

lt. §tratł ze lbycia inrvcstycji

lll. Akłualizacja

§art§śca inrvestycji

lV. lnne
{str*la} c dzi:ilłlnóścipo:snorlłr*rłi {F + G .I. Wyni* zrlarz.eń nnrlr"rvyłraJnych (J.t- J"ll}
l, ZysŁi nadzrv;,ezajne
I- Z-v*k

ll)

o.aa

ll^ §tlalv n&dzx,vcuaine
K, Zysk {§trslll) brutto (l*.r)
l,, Frrłlłttkrloehor| oryt
M. tto:eo§tłl€ trborłiłzktrw* crnniciłą*r:ił*yskil (zrvi*k-§z*oi:r str*ty)

N. 7-.y*k (strat*) ll§tto (N N{icj§.§§§§ć

§Frrrziltlrił:

|"

- M)

Cłf ORCI§ZCZ

URŚZULA JENERALCZUK

l}.ni.t.śi!L Il1\tl:lnr.,!1 l'Llc,ls;!'łtit|il!r! lrllinł!*l{.)nć*i, !l'.!
h!ąi, ,,ź"11 ąĄł!.ii|, i żĘ,i j,t

.

dnla 26*O3-2Q1 8

Złrrvicrdril

o,CIO

176.s10 ,22

43167 ,ao

38497 ,89
1ż917 ,oa

133743,2ż

2§580,89

M

u,*p*ffłfuffi#fi5§,$i§Jffitr§-

BILAN§
spądeonyna dzieri 31,12,201?

§tgnnfikonimok*u

§fatnakmkokrmu

AKTylryA
AAKITWAmlryfi§

pnpm&irryo

12199u7,a7

{lłil+fi+{l,łY}

lW$fufoi nimafuialnei pnnnle

rA§ylryA

biglmco
lronrrŃrlimpo}

1691§O7ł§0

popmdniqo

ń"KA§TAŁ{§§nusWł.Atry
fi fl

1t874§72,95

l+mfl v+v+vl+!Tl+YllHn

,l1730r{l§,w

[§flrłH{frutd,M)Nmwyl

{l do4}

},K@nkfuryepmmljo,ryń

fi,l$lrinWyn }ffx*łtlptfuły {łitl|koiitłigilllai

ż,\Ymfu$ifuy

m Ue,bl}

{rl,tje}

h,r wrt&i ni.rnmialm i pnwr

lY.Kąid(fudxą)frp§Olfy

4"

?didi nłrram&j niłmłniakr i pmnt

V.

Rnmyealtyrł

t

§dę

(l

d0

])

l.§Ńih*i}f)
a)pmy

hdŃ

b]

łmpam q*ow{.ł łtiĘsryo gtl,h,}

(w

hk& i Ńi*ly inąmirń ldowej i n,dqi

16915072,50

YlhmńhbiĘ{§Ńns} ffi!CIł,e

10752391,27

14t83403,75

YltZ$$?hixht§h$dl

628814,67

628814,67

9547802,a3

1234798t,41

dr&faMnimimagyny

449742,09

1078101,74

d)iŃit§Wńl

106ffi2,13

l1t403,43

2|'170,35

17102,50

dfume,dkilnłde

i.m*ilŃrryh&rłls
&idi

3,

m

14469?§,80

117300r,l',ffi

tt44744,g5

1044744,95

ą99772,§a

-nggryzN

KĄńd{tdw) nk{uł§ąii łrcry

121993t7,07

Ylll,łŃ{*rłh),,do
§.

l1900§§3,84

ł{nm {rłidŃ lłimaJ

3,

IL

bit@,

{§lltit§ludsyfieml

ĘĘl6lm Mlł w dry Ń,

2§58ą89
okfrottlgo

l$idlrnftrlisffii]

2731§§8,75

śŃi frłdr v hń*i,l

mWdWnfinnr(ldol}
l,fr}Mpdąanyń
?,frem$ńińffidl
}tł*pjeff Wnnim*c

IY;

tl

e ai

l.Ni,il}CnlnŃi
2,

lllutoli niowfuhr i prłme

3,

rhpvnimłr Ąłia fimlt{*b}

a)rlMńpilprydt
-,eiĄ,:,,bakje
"lry§pąĘ§ille*iotl,e

-u&ifupż,w*i
-

iurdh$nmimrcĄvn §łnxłwt

b}rłpmĄd,}fulndl
-ŃjĄlubilr,{jf
-irurryi4rwtŃimre
"udii,dotpą,cdii
"

{.
\,i

il$e dhqełf ,minfirt

llw inrurą,ei

Ąta

fi

mnvlrlr

drpmńule

DłrpnnlirrorrtrulkznrhmigĘoknmrc

{

l dn

l..,\lttłzndu*inrmryopd*liu rkkxh,,ręł
J. inrrł: nyliunin

mi.rlłr*młre

l}

M

e

Arrylłt OBnOTOWI

I,§łpasy (l

fiI+ilI+Ę

do5}

l,MakiĄ

3ir§4ł8,

3713838,ffi

?7§96499

219661,05

źi§$6{,99
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RACH§NEK ZY§KÓW l §TR§T
Kwota ea bieżący rok Kwota za poprzedni
rok obrotowy

Wartant parównawczy Dane w PLN

obratawy

izrównane z nimi
(zwiększenie

_

wańośt ujemna}

7 334114,53

6 797 491,66

7 320 248,88
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materiałów
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Zysk {strata} ze sprzedał {A-B}

-78 98§,87

F iósńd eżydffiłr';póiaiiińe. w tvrn:
- attuałii§i wirtÓ*Ji ixŃorł ńiełinansdwycrl

737 195,4Ą

G"

'b.

wańośćsprzedanych towarów

E. pordtałe ióśźb/ońiracyjne, w łm:

"

i}::b3

'ó§
-tt

-'iiiiialBaCjó wiiióśCi ańŃow ńietnansowyctr

e. PŹvcrloai?ńańsiwe,

w iym:

zś§,§Ż
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606,49

iliO'ń:":ż§

ir§
-

b§O.C§

i} ggz,io

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

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

ll. Odsetki, w tym:

11 ?§9,97

17.993,70

9f

188,81

13 372,1g

91 188,81

ir arz,tg

- od jednostek powiązanych
rll, ŹvŚr'i tytijłu roicrloOu
tym:

"

"*ŃÓ*

finansowych, w

-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

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

l

H.

ll. Aktualizacja war&Ńci aktlnrów finansowych

Eysk {gtrata) bruito {§+D§+F€}

l, Podatek dochodowy

J, Zy§k {§trai*} :netto {H-ł

31§ {{6,9§
69 958,00
24§ {88;§€

38 497,89
,l2

917,00

25 §80,89
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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
kwłlta na dzień
kończąqy bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotołvy

,6 9{§ 0?2,§0

37 §26 97ą§8

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

,6 9{§ §F2,§0

37 s2§ 972,98

-.,,-,,.
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_
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2
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flój!"Fy
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§*:

§ 9§§ §43,30

- środkipienięźne w kasie i na rachunkach

lV, Kr&koteminowe rozliczenia międryokrc*owe

l

0{§ 69§§§

1 01§
1

625,88

0t§ B2§,8§

39 977,{o

ż§ §{§,2§

49 81$ 170,39

20 62s 91{,0§

§. Nąleżna wpłary na kapit*ł §undulsz} podstawouly
D. Udzia§ (akcjt) własne
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**SĄ:lĄ§ x*x*§ęx§*

ZAKŁAD EN§§GITYK| c|EPtNE]. WóDoclĄGoW l
KANAttZAc.ll w cHoRosZ(Zy spół_ra Z oGRANlcZoNĄ

oopowlEDzlAŁruośctĄ

.

*łti

Sprarłozdanie §nansołłe ea okres od 01,01.ż018 da 31.12.t018
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t§ {08 §§§,00

l

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

B.

^*""!.,

l,t 73§ $0s,00

0?0 32§,&l

{ 070 325,84

ó9§ §4§,00

{99 772,00

§4 38§ §0O,§§

87ż8337,?2

---".,.'§1§:,*

ił

""

899

,. ,
lll. Zobowiązania krótkotEtminowe, &. tyfn:

_1].§_91_9§:9"?"

4159 30§,00

fiap.T 56§,00

a) z tytułu kredytów i pożyreek
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--
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c) fundusze specjalne
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