
RACHUNEK ZY§KóW l §TBAT

Wariant pańwnawczy Danew PLN Kwota za bieżący rok
obrctowy

Kwota za popzsdni
rok obrotovry

A. Fzychody ne§o te sprzedaży izrównane z nimi 8 05§ 892,04 7 334 114,§3

l. Ptzychody nętto ze 7 32a248

|l" Zmiana stanu produktów (zwiększanie - wartość
dodatnia. zmniejszenie - wańość ujemna)

_31 o§l,s 13 462,15

l{l. Koset rrytworuenia produktów na własne potrzeby
jednostki

5774,5a 403,50

B. Koszty działalności operacyjnej 825a Ą73,T7 7 413 100,40

l. AmoĄ6acja 1 536 270,§9 1 065109,43

l[. Zużycie materiałów ienergii 2 786.999,19 ?rcT 8Ź3,01

lll. Usługiobce 3o7 387,87 343 887,10

M. VVlnagrodzenia 2 012161,39 1776159,21 il
V. Ubezpieczenie społecne i inne świadczenia, w
tym:

460 66t.66 414157,86

- emerytalne 1g2a38,22 170 §36,27

Vl. Poeostałe kosrty, w tym: 1146gg2,g7 1 07§ 963,79

- warteść sprzedanych to$rarów i materiałów

C. łsk (strata} za sprzedaży {A-B} -l94 §8{,73 -78 98§,87

D. Fozostałe przychody operacyjne, w tym: 921 s{2,6§ 737195,M

E. Pozgsiałe kos:ty operacyjne, w iym: 880 236,86 263173,§3

F. Przycftody finan*orłe, w tym; 8 047,40 11299,97

w ayskach odjednostek, w
których jednostka posiada zaangaźorranie w kapil*le,
w tym:

- od jednostak powiązanych, w których jednostka
posiada zaangażoyyanie w kapiblo

ll. Odsetki, wtym: 8 047,40 11 !99,97

- od jednostek powiązanych

l1l. Zysk z tytułu roachodu akływów finansoryych, w
tym:

- w jednostlech powiąanych

lV. Aktualiaacja wańości aktywów finansowych

G, Koszty finan§owe, w tym:

wlym;

- dla jednostek powiązanych

ll, Strataz tytułu ro:chodu aktywówfinansowych, rłl

tym:
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zAKłID tNER§Eryn cEFLNEJ. WoDOCIĄoów l KANAtlzAcJł w cnoRoszczrspóxn
z ognANlczoNĄ oDpowEDztAlruośoĄ

za okes od 01.0'l.Z019 d§ 31,1ee019



- w jednoqff€oh prlęanych
ffi

{,

"*r,l/-slĘcowy
*gr dJ^rumeratczukll ,M,
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l,cll w ctohoszcrv SPÓŁKA
zAf,rAD ENERGETIK qEPlNE, woDoclłaół, l l(At,lAltu

z oGRANlczoNĄ oDPą^rl€ĘlAtNoscĄ

za otres od 01.01źOt9 do 31,12,a019



BlLAN§

Aktywa Dane w PLN kwota na dzień
kończącybieźąry rok

obrotowy

kwota na dzień

kończąry popzedni
rok obrotowy

4§ §89 łgr,§s 37 628972,98
A. Aktywatnrałe

l.Wa*ÓŚci nigrrretgńalne l pnwne

ll. Rzeczotnrc aktywa tnrakn w tym: 46 639 492,6§ 37 626 §72198

- śr§dkiirwale

- środki truałe w budowie
18 §08 1§7

lll, Nalożnoócl długoterminotre

lV, lnwes§cie dfugoiermlnowc, w tyrn:

- nieruchomości

łługoterrninowe akt}łva linangovre

V. ńługoterminowe rozlicrgnla tĘzy9|r§§o!f,s (!
{2 t86 197ł1

B. Aktywa ohotoure
823,

l. Zapasy
ll, Nateińxci kr§tkotgnninoufg} w Ęm: 2aT? l§ ł 6& 6{7,20

1 2a 1 75T
a} 7 tyt dostaw i usłu§. w tym:

1 99§ 10ź0 1 757
- do 12 miesięcy

- poĘrż§j 12 miesięcy
9l7 834,ł8 6 §6$ §43,30

lll. lnwestycje krótkotgrminowe, w tym:""ji§ł*§*§H;;;Ę;;m;;m gfieaa;ąs " eOe§§a§,3n
ai irót<oterminowe aktywa finangowe, !y tymlglRlv§Yręr.rurrY..9Y,rira-l!.!*'--"---.t!l-- _ 

tt | .. , l .
..'.r..!-!.:l!g{irrlt-.;!łixłlaalrrrxlłaphffi-*rodki ńnlętnęrłkasie i na rachunkach

V, iroterminowerorliczsniamiędryokresowa
e 

'tł*nE 
wpłaty na kapitałffundusz} podstał,otłly

D" Udziały {akcia} włlsne

(j

K§tĘ§ol,fY

jenęralcauk
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ZAKŁAE ENERG§YKI §EPŁN§J, woDoerłeów r KANAtlZAcJl W cHono§żczY spóŁKA

ż ocfiANlczoNĄ oDpOwłEDz,ALNoścą

za okree od 01.01.2019 do 31,1e,2019



BlLAN§

Pasywa Danew PLN
kwota na dzień
końcący bieżąry rok

obrototły

kwota na dzień
kańcący popaedni
rok obrotolvy

{6 282 97§,76
.l§ 523 8s§,74

A. Kapitał $undusz) włatny
{§ 18ó 000,00 §łoe 0§§,00

'. 
Kapjta$ńdusz) podstawowy

{ 31§ sr4,74 T or0 ges,Oł
it Ka;ffilftlnurrez) zapa3laf §1l
ffiiwańości..
emisyjńej) nad wańością nominalną udzla§tJv

(akcji)

Iltf(a-. Kap'ta' (funduą z aktuallzacil wyceny, w

tym:

@ałościulĘĘ
Ń: P,offi kapitaĘ $ilndusze} rezerwowe

€t}9 §4§,00 €99 6.t5,00
VFptrata} z lat ubiesłvch

ts7 8g1,9a 2l§ 1S8,9§
Vl. Ąak (strata} netto

@wciąguroku
obrobwelo (wielkość uio1ną.-

33 8§7 s27,§§ 34 28§ 300§§
ffinazobouliązania
i:Fffinowlpnia,wtym:
ffińerytalneipodobne

9,180 0§7,§9 ł tsg s06,0c
iiffiffi lfiłu§ótgrminowe, w tyn :

9 180 070,39 ł rśg gOe,g0

TMffi k 
"d$ó|, 

ipoeyczek
3 29§ 23?,78 io ały §§§,00

1 960 943,7§ 571 098,65
aF§iffiTreórtlw i poźyccek

953 §09,25 9 §50 311,27

§;ffi;ataw iusfug, wł§
953 609,25 9 9§0 §,l1,27

- do 12 miesięcy

-powyźej 12 miesięcy
1Ą?01,79 20 CI§8,§§

c) tundusze specjalne
ńł8{ ł36,t6 {8 382 784,65

i[ RciticzEnia rnls&yokrc§owa
50120 302,79 łg 8rr 170,39

PA§YWARAu§lti
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ZAKŁAD ENERśErYK clEPLNt , WoDoctĄcÓw t ł$NALlŻAcJl W crłoRoszczr spÓtt<ł

z o:ŃrczolrlĄ óDpo,łllEDzlArNośŁtĄ

za okres od 01.0l,?0'l9 do 31,1ZżS19


