
WYNIKI FINANSOWE PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie za rok 2017 

W związku z faktem, iż w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawia się 

wiele nieprawdziwych informacji na temat wpływu cen wody, ścieków 

sanitarnych oraz ciepła na wyniki finansowe spółki za rok 2017 publikujemy 

sprawozdanie – rachunek zysków i strat PGKiM za rok ubiegły, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyników na działalnościach związanych z dostawą wody, 

odbiorem ścieków sanitarnych oraz wytwarzaniem i dostawą ciepła. 

 

Wyniki finansowe PGKiM Sp. z o.o. za rok 2017 

 

Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE tys. pln

I Przychody ze sprzedaży 16 324,6               
w tym:

1             - przychody ze sprzedaży WODA 1 929,1                   

2             - przychody ze sprzedaży KANALIZACJA SANITARNA 4 467,0                   

3             - przychody ze sprzedaży CIEPŁO 5 637,0                   

II Koszty działalności operacyjnej 16 263,6               
w tym:

1             - koszty działalności WODA 1 881,2                   

2             - koszty działalności KANALIZACJA SANITARNA 4 402,6                   

3             - koszty działalności CIEPŁO 5 879,3                   

III Zysk ze sprzedaży (I-II) 61,0                       
w tym:

1             - zysk/strata WODA 47,9                        

2             - zysk/strata KANALIZACJA SANITARNA 64,4                        

3             - zysk/strata CIEPŁO 242,3 -                     

IV Pozostałe przychody operacyjne 2 011,6                 
w tym: 

1             - umorzone pożyczki, przeznaczone na inwestycje 686,7                      

2             - uzyskane dotacje, przeznaczone na inwestycje 758,3                      

3             - prawa do emisji CO2, nie związane z wpływem śr. pieniężnych 244,9                      

V Pozostałe koszty operacyjne 308,4                     

VI Przychody finanowe 43,4                       

VII Koszty finansowe 270,4                     
w tym: 

1             - odsetki od kredytów i pożyczek WODA 51,3                        

2             - odsetki od kredytów i pożyczek KANALIZACJA SANITRNA 177,4                      

3             - odsetki od kredytów i pożyczek CIEPŁO 35,2                        

VIII Zysk brutto (III+IV-V+VI-VII) 1 537,2                 
w tym:

1             - zysk/strata na działalności WODA (III.1-VII.1) 3,4 -                         

2             - zysk/strata na działalności KANALIZACJA SANITARNA (III.2-VII.2) 113,0 -                     

3             - zysk/strata na działalności CIEPŁO (III.3-VII.3) 277,5 -                     

4             - zysk/strata na pozostałej działałności operacyjnej (IV-V) 1 703,2                   

IX Podatek dochodowy 306,8                     

X Zysk netto 1 230,4                 



 

Jak widać z danych zamieszczonych w sprawozdaniu, przychody uzyskane ze 

sprzedaży wody, ścieków i ciepła określone zostały na poziomie, który w roku 

2017 nie zagwarantował pokrycia kosztów tych działalności. Można zatem 

twierdzić, że ceny wody, ścieków czy ciepła wpłynęły na wyniki finansowe spółki 

– ten wpływ był jednak ujemny, a osiągnięty zysk został z tego powodu obniżony. 

Jak już wielokrotnie informowaliśmy,  w tym na sesjach Rady Miejskiej Ozimka, 

osiągnięty przez spółkę poziom zysku za rok 2017 związany jest głównie z 

przychodami wynikającymi z uzyskanymi z instytucji finansowych dotacjami i 

pożyczkami na inwestycje w wodociągi, kanalizację sanitarną i ciepłownictwo. 

Zyski te co do 1 złotówki przeznaczane są na te inwestycje i świadczą o wysokiej 

sprawności spółki komunalnej, która z sukcesem pozyskuje preferencyjne źródła 

finansowania, co pozwala rozwijać infrastrukturę wod-kan i ciepłowniczą przy 

znacznie mniejszym zaangażowaniu środków gminnych. Bez tych środków o tak 

ogromnym zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie, Szczedrzyku , 

Biestrzynniku, Krzyżowej Dolinie, Grodźcu, Chobiu, cz. Ozimka, Schodni i 

Pustkowie nie byłoby mowy. Z takich środków modernizowane są także np. 

systemy ciepłownicze. Warunkiem pozyskania tych środków pieniężnych jest – 

co oczywiste - ich wydanie na cele proekologicznych inwestycji użyteczności 

publicznej. I co więcej, nie wolno tych środków na inne cele przeznaczać i 

finansować wydatki spoza inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych czy 

ciepłowniczych. Groziłoby to poważnymi konsekwencjami ze strony instytucji, 

które tych dotacji czy pożyczek udzielają, z koniecznością ich zwrotu włącznie. 

Należy dodać, że uzasadnienie co do poziomu kosztów i cen wody, ścieków i 

ciepła ściśle kontrolują centralne, niezależne organy regulacyjne jakimi są PGW 

Wody Polskie oraz Urząd Regulacji Energetyki, które to zatwierdzają dla nich 

stosowne taryfy. Na ostateczne wyniki spółki wpływają również inne działalności, 

które jako przedsiębiorstwo prowadzimy poza główną sferą użyteczności 

publicznej, jak np. odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych czy usługi budowlane.  

Mamy nadzieję, że zamieszczony raport finansowy dostatecznie jasno wyjaśnia 

wszelkie wątpliwości co do wyników finansowych spółki za rok 2017 i wpływu, 

jaki wywarły na te wyniki ceny wody, ścieków i ciepła.  

 

                                                                     Zarząd PGKiM 

 


