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Sprawozdanie finansowe za2016 rok 2lakladu F)nergetyki ()ieplnej sp. z o.o. ul. Poznafska 23,56-200 G6ra

Wprowadzenie

dtlg@finansowego

za rok obrotowv 2016

1. Firma, siedziba i adres iednostki. podstawowy przedmiot dzialalno5ci ,oraz numer we wlaSciwvm
reiestrse sadlowym
Nazwa (firma) i siedziba jednostki ZaHad Energetyki Cieplnej spdlka z ograniczonq
odpowiedzialnoiciq z siedribqw G6rze 56-200 G6ra ul.
Poznariska 23.

Podstawowy przedmiot dzialalnorici sp6lki w)ttwarzanie ciepla nr koncesji WCC/262/527/U/3/98/ZI,
pr:tysylanie i dysttybucja c:iepla nr koncesji
PCC/2

8 r /5 2 7 /U/3

/98/ZJ.

Rejestracja jednostki i forma prawna Spdlka zareiestrowana jest w Krajowym Reiestrze Sqdowym

V^{l3iltr};ll;IK,iltif;3i,IXl{vdziatGospodarczv
Identyfikacja podatkowa

flrz4d Skarbowy

Numer NIP; 50I0018458

Ulzqd Skarbowy w G6rze 56-200 G6ra ul. Poznafiska 4

Regon Numer Regon; 020203093 - PKD (2007) 35302wytwarzanie i
zaopatrytuanie w parg wodnq, gorqcq wodg i powielrze do
ukl ad6w kl imalt z acyj ryt c h : z aiw iadc z e nie z dni a 2 3 - 0 2 - 2 0 0 9

Udzialowcy / WlaSciciele Waicicielerniest Gmina (]6ra.

Informacja o obowi4zku corocznego badania
przez biegle go

SprawozdanieJinansowe s:p6lki nie podlega obowiqzkowi
coroczne go badania, przeprow adzono badanie spraw ozdania

finansowego za 2015 rok na podstanie Uchwaty Rady
Nadzorczet.

2. Wskazanie czasu trwania dzialano5ci lednostki
Czas trwania dzialalnoSsi Spilka powstala 01.01.2006 r. Akt notarialny
REPERTONUM "A" numer: 5282/2005. Sp6lka powstala na
czas nieograniczony

3. Wskazanie okresu obietego snrrawozdaniem finansowvm
Okres objgty sprawozdaniem fin:lnsowym Sprawozdaniefinansowe obejmuje okres od I stycznia 2016
2016 r. Przyjgtyw sp6lce rok obrotowy i
podatkowy pokrywa sig z rokiem kalendarzowym i trwa
ko lej nyc h pelnyc h mie sig c.y kalendarz owyc h.
do

r.

3l grudzia

l2

4. Wskazanie. czy sprawozdanie finansowe zostalo sBerz4dze4e Blzyzaloieniu kontynuowania
dzialalnoSci sospodarczei przez, i€dllostke w daiacelsie przenddzled przvszlo5ci oraz czy nie istnieia
okolicznoSci wskazuiace na zagro2enie kontvnuowania przez nia dzilalnoSci

Informacja o tm'aniu dzialalnoSci Na dzieri sporzqdzenia sprawozdaniafinansowego

nie sq nam
znane okolicznoici i zdarz,enia, kt6re iwiadczylyby o istnieniu
powa2nych zagroieri dla kontynuowania przez jednostg
dz i al a I n o i c i w naj b I i z s zy m okr e s i e. D I al e g o spr aw o z dani e
sporzqdzono przy zaloieniu, 2e dzialalnoit bgdzie

kontltnuowanau, okresie nie krftszym
bilansowego.

ni2

jeden rok od dnia

5'
enia spra\ilo zdania

ltl.attsslvlgZasady rachunkowo6ci przyjgte przy sporz4dzaniu sprawozdania finansowego s4 zgodne z ustaw4 o rachunkowoSci. Sprawozdanie

finansowe sporz4dzone zostalo na podstawie ksiqg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacj4
przyjgtych zasad (polityk4) rachunkowo6ci ustalon4 i wprowadzon4 do stosowania postanowieniami uchwaly nr 612006 ZNz4du
Sp6lki z dnta 12 0l.2006 r. ze zmianarm Uchwala obowiqzuje od dnia 0l.01.2006 rc,ku ze zmranami z dnra 16.01.200!) r. (uchwala
nr 412009) rz dnia07.08.2009 r. (uchwala m 912009), ktore obowiqzuj4 od dnia 01.01.2009 r. i z dnia25.03.2010 (uchwala nr
912010), kt6ra obowiqzuje od dnia 01.01 2010 r. i z dnia 20.03.2012 r. (uchwala nr 1012012), kt6ra obowipuje od 01 01.2012 r., z
dnra23.12.2014 r. (uchwala nr 2112014), kt6ra obowi4zuje od 01.01.2014 r., z dria29.10.2015 r. (uchwala nr 32/2015),kI6ra
obowiqzuje od 01.01.2016 r., z tym 2e zrniany nadane uor i ustaw4 PE majq zastosowanie do sprawozdair finanowych za rok

r

obrotowy pocz4wszy od roku 2015 wprowadzj4ce:
ustalanie roku obrotowego i okres6w sprawozdawczych,

pr6g istotnoScijako 1% sumy bilansowej,
zakladowe zasady wyceny aktylv6w i pasy"r,r'fea oraz ustalania
zasady prowadzenia ksi4g rachunkowych,
system ochrony danych

rar

wyriku finansowego,

tym zakladowy plan kont,

i ich zbior6w,

wlasny wz6r sprawozdania finansowego z por6wnawczym rachunkiem zysk6w

i strat,

wspos6bzgodnywszczeg6lnoScizpostrrrowieniztniart.4,l0i50orazrozdzial6w2,4i8ustawyorachunkowoSoi,zakladowe
zasady, metody i wzory wybrano spoSr6d mo2liwych do stosowania zasad, metod i wz:or6w dopuszczonych ustawq i wprowadzono je
na okres wieloletni.

znrianyprzepis6wut.44ustawyPE -art1 orazart.6ustawyzdntaTlwrzeSnia20lji r.ozmianieustawy-Prawoenerigotyczne
oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U . z 20lli r. poz. 161 8) odno5nie braku obowiqzku sporz4dzania dodatkowego bilansu oraz
rachunku zysk6w i strat, odrgbnie dla poszczeg6lnych rodzaj6w wykonl'wanej dzialalnoSci gospodarczej, w zakresie W:wananra
ci<>pla

oraz przesylania i dystrybucji ciepta.

zmiany przepis6w art. 45 uor - art. 7 oraz uI.6 ustawy z dtra23lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowoSci oraz niek16rych
innych ustaw (DzJJ.22015 r. poz. 1333) odnoSnie wzoru sprawozdania finansowego okeSlonego w zal4czniku nr 1.

jt.1.

lt{etof

w:Spnyi
Srodki l;rwale i WNiP Skladniki majqtku o wartoici ltoczqtkowej

do 3.500 zl sphlka

zalicza bezpoSrednio vt koszty zu|ycia material6w i
row adza do ew ide. ncj i p oz ab il ans ow ej

Wartoici niematerialne i prawne o wartoici poczqt'kowej do
.500 zl sp6lka zalicza bezpoirednio'w koszty zu2ycia
material1w i wprowadza do ewidencji pozabilansowej.

Skladniki majqtku o wartoSci poczqtkowej powy2ej j.500 zl
spdlka zalicza do irodkdw trwalych lub warto{ci
iematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji
bilansowej Ach akfudw.
o dokorynvania odpisfw amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od irodk6w trwalych oraz wartoSci
niematerialnych i prawnych sp6lka stosuje stawki okre{lone w
U c hu al e Z arz qdu, ni epr z e kr ac z aj qc e wy s o ko S c i s t (M e k
pr z ew i dz i any c h w Wy kaz i e r o c z ny c h s t qw e k am orfit z acyj nyc h,
slanowiqcych zalqcznik do ustany o podatku dochodowym od
os6b prawnych.

Srodki obrotowe Bilansowa

wycena Srodkdw

o

brotowyc h zostala dokonana w

sposdb nastgpujqcy:

Zapasy Stany i rozchody, obigtych ewidencjq iloiciowo-wartoliowq
material6w, sp1lka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy
astosow aniu met ody FIFO.

Naleino$ci, roszczenia i :zobowiqzania: Nale2noici sp1lkawyceniaw hwocie VlUSCanei ::aplaty z
zachowaniem ostro2noici, a zobowiqzania w kwoc,ie
wymagajqcej zaplaty.

Sr,odki pierrigine Srodki pienig2ne sphlka wycenia w

w

artoici

nominralnej.

Sprawozdanie finansowe za2016 rok Zakladu ErLergetyki ()ieplnej sp. z o.o. ul. Poznafiska 23,56-200 G6ra

Aktywa i rezerwy z tyt;ulu odroczonego W myil art.. 64 ust. I uslawy o rachunkowoici spdlka nie
podatku dochrtdoweg e ustala akW6w z tytulu odt"oczonego podatku dochodowego.

w wartoici nominalnei
wedlug ich rodzajfw, kap;ital zaWadowy w wartoici ustlonei
w umowie Sp1tki wpisanej do KRS.

Kapitaty wlasne Kapitaly wlasne sp1lka wycenia

Fundusze specjalne Fundusz celowy sp1lka wycenia w wartoici nominalnei.
Rozliczenia migdryokressu/s Rozli.cze.nia migdzyokresowe sp6lka wycenia

w

wartoSci

nomtnalneJ.

Wynik finansowy lilynik finansowy spdlka wycenia w wiarygodnie ustalonej
wartoici, przy zaclttowaniu zasady memorialu,
wsphlmiernoici, ostro2noici i realizacj

5.2. Om6wienie trozostatych zagadnief zwiazanych

i.

ze sporzadzeniem spravvozdania finansowego:

1) sprawozdarLie sporz4dzone zostalo w zl .igr, zpelnq szczeg6lowoSciqrzeczo,wq okre$lon4 w zal. nr I do Uor i
zawiera dane por6wnawczewgart.46,47 i 48Uor;
2) rachunek zysk6w i strat sporz4dz:ono w postaci por6wnawczej, zgodnie zzapisatni w ZPR;
3) punktem wyjSciowym do sporz4dzenia sprawozdania finansowego byly prawidlowo prowadzone ksiggi
rachunkowe, po uzyskaniu zgodnoSci analityki z syntetyk4 oraz zgodtoici dziennik6w czgSciowych z obrotami i
saldami kont ksiggi gt6wnej;

4) zamknigte ra dzief bilansowy ksiggi rachunkowe zawieraj4 salda, lct6re po uwzglgdnieniu sald kont koryguj4cych
bqdL aklualizlj4cych zostaly wykaz:ane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5) dowody ksiggowe i ksiggi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostaly uprzednio sprawdzone,
odpowiednio zaksiggowane i chronologicznie uporz4dkowane;

6)

zgodnie z z,apisami w ZPR jednostka nie aktywowa\arozliczeh ztltt:l.u odroczonego podatku dochodowego;
7) nie sporz4d:zono zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym oraz rachunku przeplyw6w pienigZnych zgodnie
zUor afi.45 ust.3 w zwi4zkuzafi. 64usI.l.
Sporz4dzono dnia 14 marca2017 r.

Gi,0wl{Y i($iIJ"r0v,Y

'\lintt

cre.lt

(imig, nazwisko i podpis osoby, ktorej powierzono prowadzenie
ksi4g rachunkowych - na podstawie aft 52 usI.2 ustawv o

(imig, nazwisko i podpis kierowrLikajednostki, ajezeli jednostk4 kieruje
organ wieloosobowy, wsrystkich czlonk6w tego organu-na podstawie afi..52

rachunkowoSci)

ust.2 ustawv o rachunkowoSci)

Sprawozdaniefinansowe za 2016 rok Zakladtt Energetyki Cieplnej sp. 2 o.o. ul. Poznariska 23, 56-200 G6ra

BILANS.,AKTYWA
Stan na

Lp

Wyszczeg6l nienie

I

31,12.2016

2

A. \ktvwa trwale
L ilartoSci niennaterialnc i prawne

r

31.12.20tr5 r.

w zlotych i groszach

w zlotych i groszaclh

J

4

4195 092,6!

I

(oszty zakonczonych prac roavo jowyrih

2

ilarto56 firmy

3

nne wartoSci niematerialne i prawne

A

laliczki

na wartodoi niematerialne

Stan na

5 000 383.2(

i orawne

IL

lzeczowe aktywa trwale

4 795 092.6!

5 rD00 38:[.2(

I

irodki trwale

4 604 682,4r

4 8t9 ?.8:\.2(

a)

b)

lrunty (w tym prawo u44kowania wieczyslego gruntu)
rudynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inZynierii l4dowej i wodnej

2 674 919,01

2.676191\,3

c)

rz4dzenia techniczne i maszyny

|

l

d)

luodki transporrtu

nne Srodki tnrrale

2

irodki trwale.w budowie

3

laliczki na Src,dki trwale w budowio

l

380.4:

271 ,17'l ,03

838 009,3

)'t lial 7l

9 853,1

Il'159,2

190 410.2t

181 100.0(

t{ale2noSci dlru goterminowe

I

)d jednostek powi4zanych

2

)d pozostatyclh iednostek. w kt6rvoh iednostka oosiadazaansil.owanie w kaoitale

3.

)d pozostahclh jednostek

rv.

644 768,7.

l

e)

III

263'161,0:

.nwestycie dlugoterminowe

1

{ieruchomoSci

2.

ilartoSci niematerialne i orawne

3.

)lugoterminowe aktywa

a)

v

fi nansowe

jednostkach powiqzanych

rdziaty lub ak,;ie
nne DaDrery wanosclowe

rdzielone po4rczki
nne dlugoternrinowe akt' wa finansowe

b)

v pozostalych jednostkach, w kt6rvph iednostka posiadazaangil.owanie

w kapitale

tdzialy lub akr:ie
nne paprery waftosclowe

rdzielone Dointczki

c)

nne dfugoterntinowe aktywa fi nansowe
v pozostalych j ednostkach

rdzia$ lub akrje
nne paplery wanosclowe

rdzielone poiryczki
nne dlugotemrinowe akWwa finansbwe
4

nne inwestycje dlugoterminowe

v.

Dluqotermi nowe rozliczenia mied2vokresowe

tytulu odroczonego podatku dochodowego

I

\ktywa

2.

nne rozliczeni a miedzvokresowe

B.

\k8wa obrotowe

868729.3t

865',.228,1!

L

Zapasy

170 416,9(

243:102,7!

I

t4ateriatv

170 416.9(

239

2

)olprodukty

3.

)roduktv qotowe

4

z

i

185.9',

produkty w toku

o\il4ry
Laliczki na dostawy

4 tr6,7l

Sprav,ozdanie finansowe za 20 I 6 rok Zaklqdu Energetyki Cieplnej sp. z

u.

\aleZnoSci kr6tkoterminowe
.Jale2noSci od jednostek powipanych

a)

r

o. o.

ul. Poznarlska 23, 56-200 Gtdra
649 101,9(

s98 466.6i

649

tytufu dostaw i uslug, o okresie splaty:

lo 12 miesiecv
rcwyzej 12 miesigcy
b)
2.

nne
rlaleZnoSci od pozostalych jednostek, w kt6rych jednostka posiada zaangaZowanie w
<apitale

tltulu dostaw i uslug,
lo l2 miesiecv

o okresie splaty:

a)

r

b)

lnne

3.

rlale2noSci od pozostalych jednostek

a)

:

sovylej 12 miesigcy

tltulu dostaw i uslug, o okresie

splary:

lo 12 miesiecv

101 9(

598 466.63

s66 t67.6\

s03 323.4(

566 167,6t

503 323,4(

2 92s,0C

3 78s,0(

>owvirei 12 miesiecv

b)

t54ulu podatk6w, dotacji, ce,l, ubezpieczefi spolecznych i zdrowotnych oraz innych
vtul6w oubliczno-orawnvch
r

80 009,21

c)

nne

d)

lochodzone na drodze sadowei

IIL

91 3s8,1

Inwestvcie kr6tkoterminowe

14 79J.0(

|

872.5(

I

,16tkoterminowe aktywa

t4

|

872,5(

a)

r

fi nansowe

793.01

iednostkach oowiazanvch

rdziafu lub akcie
inne paoiery warto6ciowe

rdzielone poZ:,lczki
nne k6tkoterminowe aktvrva finansowe

b)

ru

pozostalych j ednostkach

rdzialv lub akcie
tnne DaDlory waftosclorile

rdzielone Dolt\tczki
inne k6tkoterminowe aktywa finansowe

lrodki pienig2ne i inne aktywa pienigZne

t4 793.0(

1 872,5(

irodki oieniezne w kasie i na rachunkach

14 793.0(

|

872.51

inne Srodki oienieZne
:inne aktywa pienigZne

2

.[nne inwestvcie

kr6tkoterminowe

ry. Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

c.
D.

34 417,54

21 586,8t

5 663 822,0t

s 86s 612,01

wplatv na kapital (fundusz) podstawowy
(akcie)
Udzialv
wlasne
rrlaleZne

Aktywa razem
Soorzadzono dnia 14-03 -2017

G&OhNY

Alirts
(imig, nazwisko i podpis osoby, kt6rej powrerzono prowaoz9nle
ksi49 rachunkowych-na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowoSci)

(imig, nazwisllo i podpis kierownika jednostki, a jezeli
jednostk4 kieiuje organ wieloosobowy, wszystkich czlonk6w
tego organu-na podstawie aft. 52 usL2 ustawy o
rachunkowoSc!i)

Sprawozdanie./inansowe za 2016 11 k Zakladu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Poznariska 23, 56-200 G6ra

BILANS - PASYWA
31,12,2015 r,

ta] (fundusz) podstawowy

4 03s 152
278',r29,61

149 348.21

emisyjnej) nad wartoSciq nominaln4

worzone zgodnie z umowq (statutem)

I

jednostka posiada zaangaZowanre w

gtulu dostaw i uslug, o okesie

w ktorych jednostka posiada

tytulu dostaw i uslug, o okresie

1 196 869,07

tytulu dostaw i uslug, o okresie

i zdrowotnych oraz innych

t80 972,

681

tln

Sprawozdaniefinansofie za 2016 rokZakladu Energetyki Cieplnei sp. z o.o. ul. Poznariska

Sporz4dzono dni a

1

3, 56-200 G6ra

4 -03 -2017

G+,Oi/"/lqY
Alina

GC,V,IY

-ttrlieczorele

(imig, nazwisko i podpis osoby, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g
rachunkowych-na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowoSci)

(imig, nazwisko i podpis
organ wieloosobowy,
ust.2 ustawy o

jednostki,

a

jezeli jednostk4 kieruje

czlonkdw tego organu-na podstawie

art

52

Sprowozdanie finansowe za

Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Poznafiska 23, 56-200 G6ra

rok

20 16

IIACHUNEK ZYSKOW I STRAT
(wariant porriwnawczy)
01,01.2016 r. do 31.12.2016 r.

LP

01.01.2015 r. ilo 31.12,2015

r

Wyszczegr ilnienie
w zlotych i groszach

A. Przychody tretto
)d

ze

speedaiy i zr6wn reznimi,wtym:

w zlotych

i

groszach

J 649 657,52

3 479 034,91

3 63s 165,53

3 479 034,9t

jednostek powiqzmych

rzychody netto ze sprzedazy produkt6\

il

lmima stanu produkt6w (zwigkszenie

ru
]V

(oszt rytworzenia produktow na wlasr
trrychodv nefto ze sDrzedazry towtr6w

warto66 dodatni4 zmniejszenie

-

varto66 ujemna)
potrzeby jednostki

13 891,99

uterialow
3 368 671,51

3 428 686,4:

B

Koszty dzislslnosci operacyjnej

I

Amorlyz@Ja

I

4uicie material6w i energii

III

Jslugi obce

246 432,8t

104 480.74

IV

'odatki ioplaty,wtym:

161 979,51

169 250,2i

968 511,11

862 811,45

230 177,9(

195 591,4!

:mer,'taLne

89 215.8

77 285,3:

'ozostarg koszty rodzaJowe

25 762,71

17 084,5:

280 985,9!

50 348.5(

70178,9,

50 269,71

16 134.8(

l3

209 085,0C

316 886,3:
1

418 921,01

l

870 382,93

rodatek akoyzowy

Vynagrodzenia

VI

VII

Jbezpieczenia spoleczne

i

ra, w tym

inne

VTI Vrto66 sorzedmvch towtr6w i

materil

C.

tysk (strata) ze spEedaty (A-B)

D.

lozostele puychody operacyjne
lysk z !4ulu rozchodu niefinasowych

I

trwatych

)otacie

TI \ktualiacia wartoici akory6w
IV nne Drrychodv operacyine

500,0(

rwych

s4 044,1r

36 769;71

67s,t

921s69,3t

s7

E. Pozostale koszty operacyjne
Mulu rozchodu niefinasowcl

I.

Jtrata z

l

Aktualizacja wartoici aktywow niefi na

III

lnne koszty operacyJne

F.

tysk (streta) z dzislalnoSci operacyjr

G.

lEychody fitransowe

kt)ryow tMatych
29 962,6.

cwych

(c+D-E)

73'.1

428,86

27'712,53

t84 140,4(

293 489,7i

(820 9s1,00'

4 s06,73

4 634,83

4 506,7:

4 634.8

widendy i udzialy w zyskach, w tym
a)

rd iednostek

powiqzaych, w tym:

v kt6ruch iednostka oosiadaz@sazo\

b)

v kt6nch iednostka oosiadt

I

jednostek powiqzmych

Zysk z t)4ulu rozchodu aktyw6w
v

IV

nie w kaoitale

)dsetki, w tym:
rd

III

nie w kapitale

)d iednostek pozostalych, wtym;

finmt

jednostkach powiqzmych

\ktualiacia warto6ci aktwow frnmst yon
nne

H,

I

(oszty Iinansowe

50 185'2,

18 638,23

)dsetki, w tym:

40 016,1 I

18 638,23

lla

I]

jednostek powiqzdych

itrata z tjrtulu rozchodu
v

akfw6w fina

jednostkrch powiqzmych

III

\ktualizacja watosci aktywow fi nms(

IV

me

I.

Lysk

Ych

10 169,1

(strat{) brutto (F+G-H)

J.

lodatek dochodowy

K

lozostale obowi4zkowe zmniejszenia

L.

Zysk

Sporz4dzono dnia 14-03-2017

Alina
nwisko i podpJs osoby, kt6rej
rachunkowych-na podstawie art 52 us

(Jmig,

(834 954,40

92 750,0r

36 204,0(

155 061,2(

(871 1s8,40

ysku (ryiQkszenia straty)

(strata) netto (I-J-K)

Gt,0Wi'l"j"r f(S;

247 81t,2(

G0V,/Y

PU

reie
rierzono prowadzenie ksiqg
ustawy o rachunkowo3ci)

(imi9, nwisko ipodpis kierownika jednostki, aje2eli jednostk4kieru1e orgil
wieloosobowy, wszyr;tkich czlonkow tego orgmu-na podstawie art 52 ust 2 ustawy o
rachunkowoSci)

