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ilYsKA ENERGETYKAJiEPINA, 
NYsA

,,*,";ffi$g^

\yska [nerletYka cieplna-NYsA §D. zo,o.

NYsa 16,03.20l8r.
Miqi§cowość, data

RACHt]NEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant k lkulacyjny)
sporządzony ża okres

od dnia 01.01.20l7r, do ]1.12.20l7i

e§
lfo,4l

Podpis osob],, której po\ticrzono
pror} adzenie ksiąg rachunkol}ych

l
A Przychody netto ze sprzedaży produktów tolraró}}, i naterialór},, ł § m: 1

Za DoDrztdni rok ob.otowl Zn bicź:tcY rok obrotos,}

). 3

2] ś.ll 839.86 2.r {96 .1.13.53

- od j e ćlnas le k po\J ięanrc h

L Przychody netto ze sprzedaz)- produktów 2] 889 767.48 21252:85.1

ll Przychody netto ze sprzedaży to*,aró\! i naleriałó( ł 652 072 38 ],!} l5l].j9

B Koszty §przedanych produktów, towarów i materialów, w łmI 20 601 sjl.{3 20 5ó] .ł37.23

- j e d n o slkom polt iązaq n
L Koszt §}tworzcnia sprż€danych produktów 7 l9 958 594_9, 20 ] 19 35ó_l7

IL waność sprzedan}ch towaró*,i materialów 3 6,12 94ó.46 :45 081.0ó

c Zy§k (strata) brutto ze §przedaży (A-B) 9 3 910 298..13 3 932 00ó.30

D Koszty sprzcdaźy

E KosztJ ogólnego zarządu

F Zy§k (§trsta) ze sprz€daży (C-D-E)

l0 220 8]6..1l 233 3.10.5.1

li 2 3ś8,160.8l 2 888 .178.62

1] l 360 991.2l 8l0l87,1

c Pozostale przychody operacyjne lJ l 2751l9,ł8 | 308 387.20

l, Zysk ż l},tułu rozchodu niefinansowych ak§,wó\, trwał},ch 1,1

lI Dotacle

lll AL,1,1.1i?r.]i tł.ńóś.] !kt!wó\! nlel']nanso§vch

l5 22l114^12 214 926_12

l6

IV 1nn€ pr7ychod) operaqjne

H Pozo§tale koszty op€rrcyjn€

I strata ż łłufu rozchodu niefinanso§],ch ak§,\\ó§ tnva]],ch

1,1 l 05] 705.0ć l 09]] 461.08

l3 680 2]5.98 339 5l7,52

l9

IL Aktua]izac]a wartosci aktFvóW niefi nanso\łf ch ]0

Ill lnne k(§/n ooerac\ |n(

l Zy§k (strata) z dzialalności operac}inćj ( !'+cłl)

2l 680 ]45.98 ]]9 5l7.52

l 956 |6.t,7l l 779 05ó,82

J Przychody finansowe

l D}widendy i udziały § zyskach w tl-n

a) od]ednostek po§iązan),ch. \! 1ym:

_ w których lednoslka po§lada zaangażoNenc kapila\,

:] I27 886.09 Il2 692,11

2.1

25

2ó

hlód edn,^Iek Do,,oslahch. s Nln

- w kńrych]ednostka posiada Zaangazouane kapitał}

2,7

28

]I. odselki_ $, tyn

- od jednostek polvlązanych

IL Z_vsk ż r!,1ułu rouchodu akt},\!ó$ l]nanso\vch_ § tYm:

]9 t27 886.09 112 691 44

]0

3l

_ led-n,llUc- Dosalźnvcll

IV Aktualizacia waności akt}wó§, tjnanso§},ch

]2

]1

K Koszty finłnsow€

l odselki_ \\ tvn

_ dla iednosiek pou,iąZanych

ll Strala z ryfulu rozchodu aklywó§ l]nanso\!!,ch, \! t}m:

3ł
j5 l06 133.{1 93 7l3,8?

j6 7.179J_40 78 439.1

37

38

- § iednostkach poNiązanych

lII Aktuatlzac]a \tartości ilrlvestycji

IV lnne

L Zysk (strata) brutto (I+J-K)

M Podatek dochodowy

]9

10

4l 3l .]40.04 l5 27,1_7c

12 l 977 917-36 t 798 03ś.39

13 283 980,00 356 691.00

N Pozo§tałe obowiązkowe zmniej§zenia zysku (złięksżenił §traĘJ

o zysk (strata) netto (L-M-N) 45 1 693 937.3ó t ł.ll 3,1.1.39
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UCHWAŁA NR 3/2018

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spólki pod firmą:
Nyska Energetyka CiepIna - Nysa Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Nysie przy ulicy Jagiellońskiej nr 10A
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie: podzialu zysku za rok obrotowy 2017 w Spółce pod firmą: Nyska

Energetyka cieplna _ Nysa spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie

Zwyczajne Zgtomadzeni.e Wspólników Spółki pod firmą: Nyska Energetyka Cieplna - Nysa
spólka z ograniczoną odpowiedzia|nością z sicdzibą rv Nysie, działaląc na podstawie art.

231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz, U,

z 2017 r. poz. 1577 , ze zm.) oraz § 20 ust. l pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki, postanawix

co następuje:

§l
Zysk netto za rok obrotowy 201'7 w wysokości 1.441.344,39 (eden milion czterysta

cztęrdzieści jęden tysięcy trzysta czterdzieści cztery 39l100) z| przeznaczyó na:.

1) pokrycie stlaty z lat ubiegłych - kwotę 1.371.344,39 zł,
2) zasilenie Zakładowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych - kwotę 70.000,00 zł .

Uchwała wchoclzi w życie z dniem podjęcia.
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